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চিকিৎসক 
চিকিৎস! বিজ্ঞান বিষয়ক 

স্না্িক্প্ ও সনক্যাতললাজ্কন্ষ ॥ 
০ ০৯১ ৩১০ 

সম্পাদক ও নি সিংহ এল, এম, পি: 
চিকিৎসক কার্য্যালয়, বোলপুর, বীরভূম । 

সহকারী সম্পাদক--শ্ীর[খালচন্দ্ মুখোপাধ্যায় এল, এ) লাফ 

ও 

 খ্বেচারাম চৌধুরী এল, এম, এফ 
পি পশম সি পচ ৩ 

পর্থ বর্ষ। | বৈশাখ, ১৩৩৩ পাল । ১ খা [ 

সূচীপত্র 
'ববর্ষে__গ্রীবেচারাম চৌধুরী এল, এম, এফ পি 
মুন পরীক্ষ।_্রীবেচারাম চৌধুরী এল, এম, এফ .... রি 

শিশু চিকিৎসা প্রমথনাথ চট্রোপাধায় এল, এম, এক . ৪ রঃ 

কুষ্টরোগ-__্রীবেচারাম চৌধুরী এল, এম, এফ ** রা হ্ং 

দেশীয় ভৈষজ্য তবে, সঞিনা_গ্রীটমাকাস্ত চট্টোপাধ্যায় হোমিওপাযাথ এম, ভি ৩০ 

ক্টম্পিরিন বাবহারের কুফল কিন! ?_প্রীনিত্যানন্দ সিংহ এল, এম, পি. ৩৩ 

চিকিৎস। জগতে হোমিওপ্যাধি__ছীমপ্পদ চট্টোপাধ্যায় বি,এএম,বি,এইচ ৩৭ 

চিকিৎসক নম্বন্ধে একথানি পত্র__শ্রী্ধাকাস্ত রাচৌধুরী *** ৪ 

বি, 

হা 1০০০ অারারাহারারারারারারারারাররারররাররাইরাররাটওাররারারারারারাার 
ঞ রি ৭ 

প্রতি সংখ্যার মূল্য 1০ জানা । 



চিকিৎসক সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী 
জি্িৎংসকের বাষিক মূল। ২।* টাকা। ভি পিতে এইলে অতিরিক্ত 

।* দিতে হয়| প্রত্যেক সংখার মুল্য । আনা। বৈশাখ হইতে ব্্যারস্ত হয়, 

হিমি যে মাসেই গ্রাহক হউন, বৈশাখ সংখ|। হইতে পত্রিকা! প্রদত্ত হইয়া থাকে। 

প্রতোক বাঙ্গালা মানের ৩য় সপ্তাহে পত্রিক। প্রকাশিত হইবে ও গ্রাহছুক- 

গণের নিকট প্রেত্িত হইবে । মাসের সংক্রান্তির দিন পর্যান্ত কেহ পত্রিকা 

ন। পাইলে পর মাসের ১ম সপ্তাহ মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। 

কেহ অন্পদিনের অন্ত স্থান তাগ ক্সিলে স্থানীয় পোষ্ট আফিসে ঠিকান! 

পরিবর্তন করিতে বলিবেন। অধিক দিনের অন্ত ভইলে বাঙ্গাল! মাসের ২য় 

সপ্তাহ মধো পরিবন্থিত ঠি কান! সম্পাদককে জানাইবেন। 

প্রবন্ধ, টাকাকড়ি, পত্র ইন্যাদ্ি পত্রিকার সম্পাদকের নামে প্রেরিভব্য। 

চিকিওসকে বিজ্ঞাপন দিনার হার-_- 

( * মাসের জঙ্ত ১ বৎসরের জন্ক 
১ মাষের জন্তু - 

( প্রতি মাসে প্রতি মাসে 

এক পৃষ্ঠা ৪ ৩ ২১. 

অন্ধ পৃষ্ঠা ২২ ১০ | ৯ 

সিকি পৃষ্ঠা ১২ ৭ ॥০ 

সিকি পৃষ্ঠার কমে বিজ্ঞাপন লইবার রীতি নাই। এক "বৎসরের অধিক 

কালের জন্ত বিজ্ঞাপনের বন্দোবস্ত হয় না। বিজ্ঞাপনের খরচ অগ্রিম পেস |, 

ধাহার বিজ্ঞাপন যতদিন থাকিবে তিনি ততদিন চিকিৎসক বিনামূলে) পাইবেন । 



চিকিৎসক। 
চিকিৎস-বিজ্ঞান বিবয়ক 

'হমাছকি-্পভ্র ও হ্মাতলোজ্ক্ষ 2 

৪র্থ বর্ষ । ) বৈশাখ, ১৩৩৩ সাল । 1 ১ম সংখ্যা | 
চর র.৪০৬ ৮. মারার শ্ারারস " £ -৪৮ রস 02 এযাঃ » রারাটিদারটা খর স্্পনটি হি ৯০ 

নববধে 

ধিনি সকলের পূর্বে বিখ স্থ্গন পৃর্ধক পণ্চাৎ পালন 'ও" প্রলয় কালে 
সংহার করেন, এই ব্রিবিধ ভাবে থাছার স্বন্ধপ অবস্থিত, তিনি “চিকিৎসক 

পত্রিকার” পৃষ্ঠপোষক, অনুগ্রহক ৪ গ্রাহক বর্ণের কুশল ধিধান করুন। 

ধিনি নির্বিকার স্বরূপ হইন্নাও একাস্বাদসুস্ত আকাশ প্রন্ুত সলিলের 
ভিন্ন ভিশ্র দেশের পতনাস্তর ভিন্ন ভিন্ন শ্বাদরস গ্রহণের স্তায় সত্বঃ রজঃ তমঃ এই 

গুণ ত্য দ্বারা বিভক্ত হইয়। নানাবিধ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হন, সেই গুণাতীত 
পরমেশ্বর, চিকিৎসকের পৃষ্ঠপোমক, অনুগ্রাহক ও গ্রাহক বর্গের কুশল বিধান 
করুন। | 

ধিনি স্বয়ং অমেয় হইয়াও সমস্ত ভূবনকে পরিচ্ছন্ন করেন; ইচ্ছা! ও প্রার্ন। 

শুপ্ক হইগাঁও সমস্ত প্রার্থন! পুর্ব করেন; অজিত ভ্ইয়াও সকলকে জনন করেন 

প্রপঞ্চভূতব্ক্ধ জগতের কারণ হুইয়াও নিজের তত্ব অব্যক্ত ভাবে রাখেন, তিনি 

চিকিৎসকের পৃষ্ঠপে।ষক, অন্গ্রাহক ও গ্রাহক বর্গের মঙ্গল বিধান করুন। 



ই চিকিহসক চতুর্থ বর্ষ 
০০ গর জা চি দর রর এত সওজ আরো ৮. উপল ও পপ ৮ ৮ সপ স্লন্। লজ ৮ ৯ জলজ ও পপ সপ শপ পপ পা পপ এত সপ” আপা পরি সর, ও» স্পা ০৫ ৫ 

হিনি সর্বান্তয়া্দীরূপ নিকটস্থ হুইয়াও অবিজ্ঞেযত্ব শ্বরূপত। বশতঃ অতি 
দুরে অবস্থিত, এবস্ব ত ভাবে যোগীকুঙদ্বার! জ্ঞাত হন এবং যে মহাপুরুষ বাসনা 

ধৃস্ত হইরাও তপঃপররায়ণ, পরম কারুণিক হইলেও ছুঃখ স্পর্শহীন, ও অনাদি পুরাণ 

পুরুষ হইয়াও যায়) শৃ্ত্ব হেতু জরাতীত, সেই দেবাদিদেব, চিঠ্রিৎসকের পৃষ্ঠ- 
পোষক অনুগ্রাহক ও গ্রাহক বর্গের কুশল বিধান কক্ুন। 

যি সর্ববপ্ত হুইগ্লাও অপরের অজ্ঞাত, সকলের কারণ হইয়াও নিজে কারণ 

শত) সকলের কর্ত! হইয়াও স্বরং অকর্ত', অন্ত হইয়াও স্বরূপ ধারণকারি, 

সেই জগদাদিভূভ পরমেশ্বর, চিকিংদকের পৃষ্ঠপে'ষক, অনুগ্রাহক ও গ্রাহক বর্গের 

কুশল দন্বিধান করুন। 
ধাাকে পুরাবিদগণ সপ্ডন।মবদগীত বলিয়] ব্যাখ্য। করেন, যিনি সপ্তবশায়ী, 

সগুরশ্মিযুক্ত হুব্য বাহন ধাছার মুখ স্বরূপ এবং যিনি ভূরাদি সগ্তভবনের একমাত্র 
আশ্রম স্থল, তিনি চিকিৎসকের পৃষ্ঠপোমক অন্বগ্রাহক ও গ্রাহক বর্গকে কুশলে 

রাথুন। 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গাত্ম কজন, সঠা, ভ্রেতা, ছ'পর, কলি এই 

চতুষুগীত্মক কাল, এবং ব্রহ্ষণ, ক্ষত্রির, বৈ, শুদ্ধ এই চতুর্বরাত্সক লোক, যে 
চতুরানন স্বর্প প্রধান পুরুষ হইতে সমুতপন্ন হইয়াছে, সেই দেব চকিতসকের 

পৃষ্ঠপোষক, অনুগ্র4হক ও গ্রাহক বর্গকে কুশলে রাখুন। 
মোঁক্ষ লাভের জন্ত যোগীবৃন্দ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বার! অন্তঃকরণকে বশীতৃত্ত 

করতঃ হৃদস়স্থ ড্যোতিঃ স্বরূপ ধাঁহাকে অন্বেষণ করেন, সেই দেব চিবিতৎদকের 

পৃষ্ঠপোষক, অন্ুগ্রাহক ও গ্রাহক বর্গের কুশল বিধান করুন। ০ 

ধিনি উৎপত্তিহীন হুইয়াও দুষ্কতদমন ও সঙ্জন ত্রাণ জন্ত অবতার রূপে জন্ম 
পরিগ্রহ করেন, চেষ্টাশৃগ্ক হইয়ও রিপুকুল দমনকারি, সনিদ্র হইক্লাও জাগরণশীল, 

ইন্্রদিদেবগণও ব'ছার ম্বরূপাবধারণে অসমর্থ, সেই মহাপুরুষ চিকিৎসকের 

পৃষ্ঠপোষক, অনুগ্রাহক ও গ্রাহক বর্গের কুশল বিধান করুন। 

যিনি সর্ব বিপ্প বিনাশ করেন, যিনি সর্বতীর্থের আশ্রয়স্থল, বাহাকে শিব, 

বিরিঞ্চি গ্রভৃতি দেবগণ সদ বন্দন। করেন, যিনি আশ্রিত বসল, যিনি ভবসাগরের 

পোত স্বরূপ, সেই মহাপু+ষ চিকিৎসকের পৃষ্ঠপোষক, অন্ুগ্রাহক ও গ্রাহক বর্ণের 

কুশল বিধান রুকন । 



১ম সংখ্যা মুর পরীক্ষা 
পপ পা অর রর পপ পপ শপ পা আপ সক আও ৩ ৪৮ সত শে স্দশ তত শা” 

যিনি সুঢ়ন্তাজ স্থরেপ্িত রাজ্যলক্ষমীত্যাগ করিয়া পিতৃসতা পালনার্থ বনে 

গিয়াছিলেন, ধিনি দ়িতয়ের সস্তোধ বিধানার্থ মায়া মগের পশ্চাৎ ধাবন করিয়া 
ছিলেন সেই মহাপুরুষ চিকিৎসকের পৃষ্ঠপোষক, অন্ুগ্রাহকু”৪ গ্রাহক বর্গের কুণল 

বিধান করুন। 

বাহার কৃপায় মুক বাঁচাল হয়, পন্থ গিরি লঙ্গন করে, সেই পরমানন্দ মাধব, 
সেই গোলক বাসি হরি, সেই পীতবাস শ্রীনিবাস হরি, চিকিংলকের পৃষ্ঠপোষক, 

অনুগ্রাহক ও গ্রাহক গণের কুশল বিধান ও গ্রাহক সংখ্যার বৃদ্ধি করতঃ আমাদের 

“চিকিংসক পত্রিকার? উন্নতি সাধন করুন । 

বিনয়াখনত 

শ্রীবেচারাম চৌধুরী এল, এম, এফ 
সঙ সম্পাদক 

আচার্য্য জতুকর্ণের মুত্র বিজ্ঞান অবলম্বন,করিয়৷ 

বৌদ্ধযুগের চিকিৎসকগণের মূত্র পরীক্ষা । 
লেখক--শ্রীবেচারাম চৌধুরী এল, এম, এফ 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে মৃতকে জাল দিয়! গরাক্ষা করা হয়, বৌদ্ধযুগের বৈগ্ঠ- 

গণ এ গ্রণালী জানিতেন। কেবল মাত্র মূত্র পরীক্ষা করিয়া! তাহারা বুঝিতে 

পারিতেন, রোগীর দেহের কোন ধাতু দূর্ঘিত হইয়াছে। 
সুত্রে; পয়স্তল্যমিতং বিমিশং 

মূলন্ত চুর্ণং খলু পুফরহ্ত | 
গ্রক্ষিপ্য পক্তং মৃহ্নাগ্সিনা তৎ 

মেদ? এাতুছং যদি লোহিত সাত ॥ 



৪ চিকিৎসক চতুর্থ বন 
পপ সপ পপ পপ জপ স্পা ৮ পতি ৩ ৩ ৩ শাসিত ২ "৮ সাকিন শি শশ্লিশ শশা ৮ শিট তত ৩৩৯৩ পি শে পপ ল ৯৮০ ০৩ পপি ০ টা? সর 

রোগীর মুত্র লইয়! তাহাতে তুল্য পরিমিত ছুগ্ধ মিশ্রিত করিতে হয়। পরে 

তাহাতে পুক্ষর মুলের চূর্ণ, (পুফর মূল--পশ্চিম প্রদেশ জাত বৃক্ষ বিশেষের মুল 
ইহা! জলে জন্মে, ইহার পাত! কহলারের পাতার মত, ফুল ঠিক পদ্দের হায়। 

বঙ্গদেশের বৈগ্কগণ ইহার অভাবে কুড় নামক গন্ধ দ্রবা বাবহার করেন।) 

কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া য্* দেখা যায় এ মূত্র লোহিত বর্ণ ধারণ 

করিয়াছে তাহ! হইলে তাহারা অবধারণ করিতেন যে রোগীর মেদে]ধাতুরবিকৃতি 

হইয়াছে। 

মুত্রেনবমূৎপাত্রস্তথ্ে ন'গভনম্মং বিনিক্ষিপেৎ। 

তহুষ্স্পশঞ্চেদ্বগ্ভ।ৎ গুরুদোষং স্ুনিশ্চিতং 

নৃতন মৃতৎপাত্রে সুব্র রাখিরা তাহাতে সীসক ভম্ম নিক্ষেপ করিলে যদি মুত্র 
উষ্ণম্পর্শ বোধ হয় তাহা হইলে এ রোগীর শুক্রের দোষ জন্মিয়াছে বুঝিতে হইবে। 

মূত্রসিক্তংহি বসনং ম্ন্ত পুষক্ষরস্ত চ। 

আরযিত্বা রমেনেব স্টঙ্গং তৎ বর্তীকা সমং | 

কৃতং তছ্জ্ছলং নুন £তলাক্ত সম মেবহি। 

জল ভীতি বিজানীয়ান্মজদোষং ফ্রবং সুধীঃ ॥ 
এক খন্টু বস্ত্র প্রথমে রোগীর মূত্রে সিক্ত করিতে হয়। পরে এ বস্ত্র খও 

আবার পুর মূলের রসে ভিজাইতে হয়। শু হইলে এ ধন্্ খণ্ড সপিতার মত 

পকাইয়। উহা আলিতে হয়। যদি ইহ! তৈলাক্ত বন্তিকাঁর মত বেশ উদ্জলভাবে 

জণলতে থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে রোগীর সজ্জা গায় হইতেছে! 

দিনন্জরং স্বিষ়্। মুত্রেসিক্তং গোধমাদরাৎ। 
শুধীকৃতং ছায়াক্াঞ্চেননব! স্মুটতি ভঞ্ঞিতং | 
ততোছুষ্টং বিজানীয়। দাণ্ডবং খল্ যোধিতাং ॥ 

কতকগুলি গোধুম লইঞ্স। স্ত্রীমূত্রে বেশ করিয়া ৩ দিন তিাইতে হয়। 

পরে তাহা ছায়ায় শুফষ করিতে হয় । এই গম ভাজিলে যধি ফুঁটিয়া না উঠে তাহা 

হইলে নিশ্চয় জানিতে হইবে এঁ রমণীর আর্তব দূষিত হুইয়াছে। 

মুত্রে কদ্ুষে নারীনাং নিক্ষিপ্যোজ্জল হীরকং। 

দিন ভ্রয়াবসানে তত দৃষ্ততে চেদনন্লং। 
সম্তানোংপাদিক! শক়িন ষ্টা জ্ঞেয়! তত্ঃস্তিয়া। 



১ম সংখ্। মুর পরাক্মা। ? 

রশ সঃ হে  স্- ও স্ ». ক পে সং সস সপ সস 

স্ত্রীলোকের মূত্র ঈবহষ্ণ করিয়া! তাহাতে একখণ্ড উজ্জল ভীরক ডুবাইয়। 
রাখিতে হয় । ৩দিন পরে যদি এ হীরকখণ্ড অনির্মল অবস্থায় রহিয়াছে দেখিতে 

পাওয়া যায়, তাহ হইলে জানিতে হইবে এ রমণীর আর গর্ভ হইবার আশা 
নাই। 

স্ত্রীলোকের গর্ভ হইয়াছে কিনা, তাহার মুত্র পরীক্ষা করিকা মে কালের 

ভিষক্গণ বলিতে পারিতেন। 
মত্রে নার্যাঃ ক্ষিদেহ শ্বেত শালী পুষ্প ঢুণকং । 

তত্রৈব স্নেহবদ্রব্যং দৃশ্ততে চে পরেহ হনি। 
তাতোগভং বি্গানী্বাত স্্িযা হখং বিশেষ তং ॥ 

নারী মুত্রে শ্বেত শিমুলের ফুলের চর্ণ নিক্ষেপ করিতে হয়। পরদিন যদি এ 

মুত্রের উপরিভাগে তৈলের মত দ্রেবা ভাসিতে দেখা যায় তাহা হইলে মে নাগা 
ভবতী হইয়াছে জানিতে হইবে। 

মত্রেহ বলার": পিংহান্থি চর্ণ নিক্ষিপা পণ্ঠন্তি | 

বদি বুদ্ ব্দ বগন্সিন্ বিছ্া:ৎ গণতবতীং হিতাং ॥ 

স্ীলোকের মুত্র সিংহাস্ছি (১ কণ্টকারী) চর্থ নিক্ষেপ করিয়া যদি দেগা 

ধায় বুদ্বুদের মত হুড়ভুড়ি কাটিতেছে তাহা হইলে পে নানী গভরাহী হইয়াছে 

বুঝিতে হইবে। ০ 

ঝৌদ্ধযুগের বৈচ্ভগণ মুত পরীগ্ণ করিস়্া বলিতে পারিতেন এ মত্র স্্ীলোকের 

কি পুরুষের । 

মুটুহ স্প্যনিতে তলে মিএয়েৎ সুলঙ্গং রসং | 
করকন্য ভট্ডো বিদ্ধ, পীতাভং যা তুবেধ। 

পুরুষস্তেতি তনুস্রং নীলা ভং চে? প্বং স্তিগাঃ ॥ 

মুত্রের সহিত তুল্য পরিমাণে তৈল মিশ্িিত করিয়া! তাহাতে করক নুলের 

( অজ্ঞুন) রস দিতে হয়| যদি নুংত্রর বর্ণ পীহাভ হয় তাহ! হইলে সে মুত্র 

পুরুষের আর নীলবর্ণ হইলে সে মুদ্ধ রমণীর জানিতে হইবে। 



শিশু চিকিৎসা 

টৈশবকালে উমধাদি ব্যবহার প্রণালী 

লেখক শ্াপ্রমথ নাথ চট্ট পধায় এল, এম, এফ 

কেবলমাত্র উষধের মাত্র! নিণর করা শৈশব কালে ওুঁধধ ব্যবহারের প্রধান 

অঙ্গ নহে, এমন অনেক ব্যবস্থ। :আছে বাহ বয়স্ক লোকদদিগের পক্ষে বিশেষ 

উপকারী কিন্তু শিশুধিগের পক্ষে তা" উপকার হয় না কিন্বা যাহা বয়স্ক 

লোকের বিশেষ উপকারী হন না শিশুপিগ্র পক্ষে তাহা মহোপকারী । শৈশব 

কালে ওষধ ব্যবহার খুব কম করা উচিত, উধধ প্রয়োগের বিশেষ কারণ না 

থাকিলে ওষধ বাবহার কঃ উচিত নমূ, বঝংবস্থাপত্র খুব সরল হওয়! উচিত। 

শিশুদিগের অনেক বারাম ৫কেবলমাঞ্র সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিক্নমাদি পালন 

এবং স্বান্থা সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিলে বিনা ওধধেই আরোগা হয়। শিশুধিগকে ওধব 

বারা চিকিৎসা প্রধান উপায় নহে। শিশুপদগকে অযথা 'ওবধ দিলে পাক- 

স্থলীর ক্রিয়ার ব/তিক্রম হয়। আমর! ষ% শিশুধিগের শারীরিক যন্ত্র দির কাধ্য 

যাহাতে ভালন্গপ হুইতে পারে তাহার বাবস্থা করিতে পারি তাহ! হইলে শিশু- 

[দগের ব্যাধি শ্বভাবতঃই আবোগোর পথে আসে এবং প্রকৃতি বেশ সুন্দর ভাবে 

শিশুকে নিরাময় করে। শিশুদিগকে অযথা ওউষধ প্রয়োগের কুফপ প্রায়ই 

দেখিতে পাওয়া যায়। যথ! ব্রঙ্কাইটিস পীড়ার পর হজম শক্তির ব্যাঘাত 

ইত্যাদি। 
উত্তাপহারক ওষধ ( 4১0011১5101195 )- পুর্ণবয়স্ক লোকদিগকে যে ক্ষেত্রে 

উত্তাপ হারক ওঁধধ বাবহার করা হয় শিশুদিগের পক্ষে 'ঠিক সেইরূপ 

বাবহার হয় না। সর্বদ! স্মরণ রাখিতে হুইবে যে পুর্ণবয়স্ক এবং শিশুধিগের 

গীড়ার কারণ এক হইলেও শিশুদ্দিগের গাঞ্রে'ভাপ অধিক হয়। যে ক্ষেত্রে 

পূর্ণবয়ন্ধদিগের গাঞ্জোত্তাপ ১০৭ কিন্বা ১২১ হন শিশুদিগের গান্রোত্তাপ 
১০৪ কিস্বা ১০৫ হুইষা! থাকে | কেবলমাত্র গাত্রেত্তাপ থাশ্মোষিটার সাঙাযো 



১ম সংখ্যা শি চিকিৎসা! ৭ 

হাক রগ পর সা এ স্পা এ পপ ০৯ রর সার স্ম্াপ্প্ ও ৮ তা পি তত শন পল 

দেখিয়াই উত্তাপহারক ওষধ বাবহার করা উচতনযর়। গাত্রোস্তাপের সহিত 

অস্থিরত1, ভুল বক ইত্যাদি নান্নবিক বিকার জনিত লক্ষণ সমূহ উপঞ্থিত হইলে 

উত্তাপহারক ওষধ বাবছার করিতে হয়। হম্নত শিশুদ্রিগের গাত্রোত্তাপ ১০৪ 

কিন্বা ১০৫ কিন্তু শিশুর তজ্জন্ত কোন কণ্ঠ হয় ন। এরূপ ক্ষেত্রে গাব্রোত্তাপ হ'স 

করিবার ব্যবস্থ! কর! উচিত নয়। আ সামান্ত কারণে শিশুদিগের অঠাধিক 

গাত্রোত্বাপ সাধারণ তঃ,দেখ! যায়। ক্রমাগত কিন্ব। অবিরাম অত্যাধিক গান্রোত্তাপ 

থাকিলে কঠিন ব্যারাম অনুমান করিতে হইবে। গান্রোত্তাপ বেণী হইলে বিশেষ 

ক্ষ) করিয়! তাহার গতি দেখা উচিত। বিশেষ কোন কারণ না থাকলে 

গাত্রোত্বাপ কম করিবার বাবস্থ। করিতে হয় না কারণ গাত্রোত্তাপের গতি জানিতে 

পারিলে রোগ নির্ণন্ন পক্ষে সুবিধা হয় কেবলমাত্র গান্রোন্তাপ কত বেশী হইয়াছিল 

তাহ! জানিতে পাগিলে রোগ নিণয়র বিশেন স্থবিধ' ঈম না। তজ্জন্ত ঞথমতৎ 

গাত্রোত্াপের গণ্ত ভঙ্গ করিতে হুদ না। তবে খে ক্ষেত্রে গান্বোতাপই কেবলমাত্র 

সাংঘ1ঙক ব1! আশঙ্কার কারণ হয় সেক্ষেত্রে আশ গহোন্তাপ কম করিবার 

বাবস্থা করিতেই হইবে। 

নিম্নলিখিত উপায়ে শিশুদিগের গাত্রোন্তাপ হস করিতে পার। মায় £- 

(১) মাথায় বরফের থলী দেওয়! £-_-কোন কোন ক্ষেত্রে উপরোক্ত উপায়ে 

শিশুদিগের গান্রোন্ত'প অস্থিরতা প্রতি উপশম হয়। গাত্রোতাপ ১-_২ হ্বাস হয়। 

(২) শীতল জলে গা মোছান 0911] 31)9017000--এতহশ্তে জলের তাপ 

৮০--৮৫ হওয়া আবশ্বক। সম পরিমাণ জল এবং এলকোহল কিনব! সম 

পরিমাণ ভিনিগার এবং জল মিশাইয়া লইতে হয়| শিশুর পোষাক পরিচ্ছদাদি 

ধুলিয়! শিশুকে একখানি কম্বলের উপর শোয়াইতে হ্য় এবং শিশুর সমস্ত শরীর 

প1 হইতে মাথ। পধ্যন্ত এ জলে তোয়ালে কিন্ব! স্পপ্ত ভিজাইয়! এবং নিংড়াইর। 
লইয়া! ১০১৫ মিন পরিয়। মুছাইন্না কথ্ধণ ঢাক! দিতে হয়। অতাধিক 

গাব্রোত্তাপ হইলে এইরূপ প্রক্রিয়া বার বার করিতে হয়। ইহার প্রধান গুণ 

শিশুর ছট.ফটানি ( অস্থিরত1 ), ভুল বকা! প্রন্ৃতি ক্নাম্মবিক বিকার জনিত লক্ষণ 

সমুহ উপশম হযর়। কোন বেধনা নিবারক ওষধ 'অপেক্ ইহাতে উপকার 

ভাল হুয়। 

(৩) আচ্ছাদন দ্বারা শৈত্য প্রয়োগ -0011 1015- শিশুর পোষাক 

পা - ০০৮ জর তর সর সস খল বাজ ওরা | 



৮” চিকিৎসক চতুর্থ ব্য 
রা পর পপ সস রা তা এপ জন» ১৯ ৮ ও তপ্ত, এস, রা আর, পপ আন জপ বা আর সার সপ ৩৮ চপ 

সা এ অপ জপ পপ - 

'পরিচ্ছদাদি খুশিযর়' একখনি ক্লে শোক্াইতে হয় । ১০০ তাপের জলে এক 

খানি চাদর ডুনাইয়! এবং সামান্ত নিংড়াইয়! শিশুর মস্তক ভিন্ন সমুদয় গাত্রে 

জড়াইয়। (দিতে হয়। তঙ্পরে চাদরের উপর বরফ দিতে হয়, এই উপায়ে 
গাত্তোভাপ যদৃচ্ছ। কম করিতে পার! যায়। বরফ ১০1১৫ মিনিট অন্তর ঘসিতে 

5য় এবং বরফ খনার পর ভিদ্গ| চাদর সহ শিশুকে কম্ছলে জড়াইয়! রাখিতে হয়। 

এইরূপ প্রক্রিয়।ণ সময শিশুর মস্তক 211 জল দিয়া মুছাইয়া দিতে হয় এবং 
আবগ্তক হইপে গায়ে গরম সেক দিতে হয়। 

(৪) শীতল ল্গান (0014 19761) ) -- --১০* ভাঁপের জল একট! টবে 

রাঝিক়। শিশুকে এর জলে বসাইতে হয় এবং জলের তাপ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা জল বি! 
বরফ মিশাইয়। ৭৫--৮০ তাপ করিতে হয়, এইক্প স্নান করাইবার সময় শিশুর 

গাত্র মার্জন! করিয়! দিতে হয় এবং এছ জলে শিশুর মাথ! ধুইয় দিতে হয়। 

স্নান করার পর শিশুর গাত্র এবং মস্তক শুকনো তোয়ালে দ্বারা সত্বর মুছাইয় 

বিছানায় শোরাইর! একখানি গরম কম্বন কিম্বা লেপ ঢাকা দিতে হয়। এইরূপ 

স্নান ৫1৭ মিনিট পর্য্যন্ত করা যাইতে পাথে। 

(৫) উদ্বায়ী সান (15৮%1)971৮6591) 1360) -শালীএকখানি খুব 

পাতল৷ চাদর কিবা গজ (911):2096] (7172৩ ) দিয়া শিশুকে আবুত করিয়া 

৯৫ তাপের জলৈ ্র-চাদর কিনব। গঞ্জ মধো ২ ভিজাইয়! দিতে হয় এবং যাহাতে এ 

জল ক্রমাগত উড়ি। যায় (1৮710070101) হয়) তজ্জন্ হাত দিয়! কিম্বা পাখা 

দিয়। বাতাস করিতে হয়। শিশুদিগের পক্ষে ইহ! বিশেষ উপকারী ক।রণ ইহাতে 

শিশুকে বিরক্ত খুব কম করা হয় এবং শিশুর ভয় [কিম্বা শক (7১1799৮) আদৌ 

হয় না, এইরূপ প্রক্রিয়ার সময় হাতে এবং পায়ে গরম সেক দিতে হয়। 

(৬) উত্তাপহারক ওষধ ( 47505151000 001 ) ম্যালেরিয়া জর 

ভিন্ন অন্ত কোন ব্যারামে গায়ের তাপ কন করিবার জন্ত কুইনাইন ব্যবহার করা 

উচিত নয়। 

কোলটার হইতে প্রস্তুত ফেনা[সটিন শ্রেণীর ওষধ ( 7১1)01170061%) 87০91) ) 

উত্তাপহারক ওধধের মধ্যে সর্বেৎকৃ্ কিন্তু এক্ষণে কেবলমাত্র গাত্রোতাপ হাস 

করিবার উদ্দেস্তে উক্ত ওধধ সকল আদৌ বাবহার হয় ন। বলিলেও অ্যাক্ত 

ভষ না । শিশুদিগেন্র অত্যধিক গাজেভাপের সহিত ভুল বকা, অস্থিরতা প্রভাতি 



১ম লংখ্যা . শি চিকিৎস। ৯ 
পপ ক সপ ৯ পন ০ পা পপ পর (জা ৪. ৩ পপ ৮ ৯ পপি শ পপ ৩ শতশত সপ এ শপ সি শশশ ৬ ৮৮ ৩৩ জা আজ 

উপসর্গার্দি উপস্থিত হইলে কখন কখন উক্ত ওষধ ব্যবহার হন্ন। ফেনা(সটিন 

শ্রেণীর ওধধের মধ্যে ফেনা সিটিন প্রয়োগ কর! অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কারণ ইহ! 

অপেক্ষাকৃত, কম অবসাদদক এবং অতি অল্প মাত্রার ব্যবহার করিতে হয়। এক 

বৎসরের শিগুকে ১ গ্রেন মাত্রায় ২1৩ ঘণ্ট1। অন্তর-ৰ্যবহার করিতে পার! যায় এবং 
গাত্রোত্বাপ এরং অন্তান্ত উপসর্গ উপশম হুইবামাত্র এই ওষধ বন্ধ কর! উচিত। 

৫ বৎসরের শিশুকে ২ গ্রেণ মাত্রায় উপরোক্ত উপায়ে দিতে পারা যায় । উপ- 

রোক্ত কারণে এই মধ ব্যবহার করিলে শিশুর অস্থির৩1| দুর হয় এবং শিশু 

নিদ্রা যায় এবং মাথার এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বেদন! উপশম হয়। অত)ধিক 
গাত্রোত্তাপ হ্রাস করিবার জন্ত শীতল জলে নান, প্যাক ইত্যাদি খাইৰার ওবধ 
অপেক্ষ। নিরাপদ এবং ফল ভাল পাওয়1 যায়। 

অবসাদক ওধধ (5০৭:1৮53 )--শৈশবক!লে অবসাদক ওষধ আবশ্তক 

হইলে ব্রে।মাইড ব্যবহার করা উচিত এবং ব্রে'মাইডের মধ্যে সোডিয়াম রোমাইভ 

উৎকৃষ্ট ॥। শিশুগগকে অধিক মাত্রায় ত্রোমাইড দিতে হর। শিশুদিগের তড়ক। 

কিন্বা' আক্ষেপ হইলে ব্রোমাইডের মাত্রা তিন মাসের শিশুকে ৩। ৪ গ্রেণ মাত্রায় 

২ঘন্ট। অন্তর দেওয়ার আবশ্তক হই থাকে। শৈশবকালে ক্লোরাঁল বেশ 

সন্থ করিতে পারে। কব্লেরাল পাকস্থলীর উগ্রতা আনয়ন করে তজ্জগ্ত গুহা- 

দেশে ক্লোরাল দেওয়া স্থবিধা জনক, গুহাদেশে এই ওষধ দেওয়ার অর্দঘন্টা মধ্যে 

এষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। গুহাদেশে একমাসের শিশুকে ১ গ্রেণ মাত্রায় তিন 

মাসের শিশুকে ২ গ্রেণ মাত্রায় এবং এক বৎসরের শিশুকে ৩। ৪ গ্রে মাত্রায় 

দেওয়া বাইতে পারে এবং এইরূপ মাত্রায় আবশ্ত কানুষাম্বী ৩। ৪ ঘণ্ট1 অন্তর দিতে 

পারা যায়। ক্লোরাল খাইতে দিলে ইহার অদ্ধেক মাত্রায় দিতে হয়। শিশুদিগের 
তড়কান ক্লোরাল সর্বোৎকৃষ্ট 'ইষধ। 

বেলেডোনা শিশু. বেশ সহ করিতে পারে। অন্তান্ত ওঁধধের তুলনার ইহ 

অধিক মাত্রায় সা করিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে অল্প মাত্রায় বেলেডোন! 

প্রন্থোগে শিশুদিগের গায়ে উচ্ধেদ (12:016107.) বাহির হইতে দেখ! 

যার । 

ফেনাসিটিন শ্রেণীর উত্তাপ হারক ওঁধধ ফেনাসিটিন্ এন্টিপাইরিন প্রভৃতি 
শিশুদধিগের আক্ষেপ নিবারণের জন্ত সাধারণতঃ বাবার হয় এবং ন্ন্খর ফল 

হ 



৪ চিকিশসক চতুর্থ বর্ষ 
সপ্ত ১ ০ নস ১০ পাজি আপ ৮ জপ এ পপ এত জাত আন 

পাওয়া বাই। থেকোন স্থানেই আক্ষেপ হৃউটকনা কেন এটটিপাইরিন আক্ষেপ 

নিকারগ পক্ষে খুব-স্তাল ওধধ। 

৮-উত্ভেষক খীবধ (96101915266 )-৮শৈশব কালে এলকোহল বেশ সু 

হব কিন্তু দীর্ঘকাঞ ধরিয়া কিনব অবথা এলকোহল ব্যবহার ফরা উচিত 

নয়। পুর্ণবয়স্ক দিগকে যে. ক্ষেত্রে উত্তেগক ওধধ ব্যবহার করা হয় শিশুদিগকে ও 
ধন্ধপ ক্ষেতে উত্তে্ক ওধধ বাবহার হম্ব। অধিকাংশ তরুণ ব্যারাঘের প্রাথ- 
ঘিকৃ অবস্থায় কোন উত্তেক্ধক 'উষধ দিতে হয় ন! এবং দেওয়ার আবশ্তকও হয় নগ, 

ফাতাধিক গাত্তোস্তাপাবস্থার় উত্তেজক উবধ ব্যবহার কৰিতে হয় ন।. গাত্রোত্বাপ 

কষ হইবার সময় উত্তেজক উধধ দিতে হয়। সাধারণতঃ তরুণ জরে উদ্বেজক 

গুধধ আবহ্ীক হয় না। 
রর). রা, ০০» ৬. শা, * ্ত জ ৮ শশা হা পাপা জি শপ ্ প্জআি পপপ 

তর 

(£ঙন মাস | এক বৎসর । পাঁচ বৎসর 
॥ 

্ শাম» পপ কস আসর সপ সপ পা» পা »* ও সপ. * পা পা পরার পপ ০ রর 

টিং ডিজিটা।লিস : ১ মিন ৩ মিনিম ' ৫ মিনিম 

* ফ্রোপান্থাস | ১ মিনিম ূ ২ মিনিষ ৪ মিনিম 

প্রিকনিন্ সালফ | ূ কল গ্রেণ ূ ইক গ্রেণ উল খ্রেণ 

কেফিদ সাইট্রাস . ৰ ঈত্রেশ (১ প্রেণ 1২ খ্রেশ 
 জদ্রেনেলিন সলিউসান . : | 

৪০ পুর্ভতি টির নি: : পারি র ৬ মিনিম ৃ ১০ মানিম 

. ক্ষ্যাম্ফষার (১০% অলিভ ৫ মিনিম | ১* মিনিম | ২* মিনিম 

অয়েলের মিশ্রণ ) ূ 

এ্রদ্রেনেলিন এবং ক্যাম্ফার অধঃ £ত্বাচিকয়পে শ্রযোজা। 

অন্তান্ত উত্তেজক ওষধ ভিজিট্যালিস্, ফ্রোপানথাস্, ক্ীকনিন, কেফিন, 
এড্রিনেলিন প্রতি পূর্ণবয়স্ককে যে অবস্থার ব্যধগার হয় শৈশবকালেও সেইরপ 

বাবহার হয়। শিশুর বযসানুযায়ী নিম্নলিখিত মাত্রায় ব্যবহার করিতে হর 
শিশুদিগফে এলকোচ্ল দিবার আবশ্তক হইলে ব্রাঙ্ডি কিন্বা হুইস্কি দিতে 

হয়। এক বৎসরের শিশুকে ২০ গুণ জল মিশাইয়| ব্রার্ডি দিতে হয় এবং ২৪ 

ঘণ্টার মধ্যে বাণি কিনব! হুইন্থি ১ ড্রাম পধ্যস্ত দেওয়া যায়, সাধারণতঃ ইছার বেশী 

দেশুয়া উচিত নগ্ন তবে অবস্থা অতিশয় সন্কটাপরন হইলে উচার দিগুপ মাঞ্জা 



১ম সংখা! শিশু চিকিশুস: ১১ 
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অর্থাৎ ২ ড্রাম পর্যন্ত (২৪ ঘণ্টার মধ্যে ) অতি অল্প সময়ের জন্ত দেওয়া যাইতে 

পারে, ৪ বৎসরের শিগুকে ২। ৩ ড্র'ম পধ্যস্ত ২৪ ঘণ্টার মধো দিতে পারা যায়। 

অধিক পরিমাণ দিলে উপকার ন! হইয়! অপকার হইয়া থাকে । ইদানীং এল- 

কোহল ব্যবহার খুব কম হুইপ্রাছে এবং অনেকে একেবারেই ব্যবহার করেন না। 
বলকারক ওষধ (10710 ) শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রাদির পীড়ার পর আরোগাবশ্থায় 

এবং সাধারণতঃ যে সকল শিশু রুশ তাহাদের পক্ষে কডলিভার অয়েল ব্যবহার 

করাইলে বিশেষ উপকার হয়। পাকস্থলী কিম্বা অস্ত্রের কোন অন্থখ থাকিলে 

কডলিভার অয্নেল ব্যবস্থা! করিতে হয় ন| কিন্বা বাবহার কালীন পাকস্থলী কিন্বা 
অস্ত্রের অন্থখ হইলে কঙলিভার অয়েল বন্ধ করা উচিত। জিহ্ব। অপরিার 

ক্লেদময় ও অক্ষুধা থাকিলে এবং যে সকল শিশুর সামান্ত কারণেই বদহজম হয় 

তাহাদিগকে কভলিভার অয়েল দেওয়া উচিত নয় । শিশুদিগকে বিশুদ্ধ কড” 

লিতার অয়েল দিতে পার] বায় । মণ্ট সংযুক্ত কডলিভার অয়েল শিশুদের পক্ষে 

বিশেষ উপকারী । 

লৌহঘটিত বলকারক ওঁষধের মধো ভাইনাম ফেরি, ভাইনাষ ফেরি সাইট্রেটিল্ 

এবং ফেরি কার্ধ্ধ স্তাকারাটাস্ অতি শৈশবকালে ব্যবহার করিতে হয় কারণ 

এই সকল ওুঁধধে কোষ্টবন্ধ হয়না এবং ছুগ্ধের সহিত শিশুদগকে খাওস্বাইতে 
পার! ব'য়। বয়োধিক শিশুর পক্ষে ফেরি এট এমন সাইট্রাস্ ফেরি এট 

কুইনিন সাইট্রাম্, ফেরাম রেডাকটাম এবং ব্রডস্ পিল বাবহার করিতে হয়। 

বলকারক উষধের মধ্যে কৌগছ্ধটিত উষধের পরই আর্সেনিকের স্থান । অনেক 

ক্ষেত্রে জৌহঘটিত ওঁধধ অপেশণ আর্সেনিকে উপকার ভাল হয়। 735 ৫4 

মাত্রায় ফাউলার সলিউসান জলের সন্হিত মিশাইয়! আহারের পর খাইতে 

দিতে হয়। 

শিশু অত্যন্ত দুর্বল হইলে কুইনিন, নষ্কা তমিক! এবং লৌহঘটটিত বলকারক 

উধধের সহিত এলকোহল ব্যবস্থা করিতে হয়। 
আফিংঘটিত গঁষধ £--শিশুদিগকে সাধারণতঃ আফিং খটিত উধধ ব্যবস্থা 

কর! উচিত নর কারণ অত্যল্প ম'আয় আফিং প্রয়ে'গে আফিংএর বিষাক্ত লক্ষণ 

সফল প্রকাশ পায়। তঞ্জন্ত বিশেষ সাবধানতায় সহিত এবং আফিং বাবহার 

করিবার বিশেষ নির্দিষ্ট কারণ থাকিলে 'সতি অন মাত্রার আফিং ব্যবস্থা করিতে 
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হয়। শিশুদিগের শরীরে আফিং যেরূপ সুন্দর ভাবে কার্য করে এবং কার্ধ্য 

ক্ষেত্রে যেরূপ সুফল পাওয়! যায় অন্ধ কোন বয়সে সেন্ধপ ফল পাওয়! যায় না। 

শিশুদিগকে আফিং ঘটিত ওষধ দিতে হইলে নিম্ন লিখিত মাত্রায় শিশুদিগের 

বয়সানুধায়ী দিতে পার! যান্-_ 
৯ 

এক মাস ৰ তিন মাস ূ এক বৎসর | পাঁচ বৎসর 

টীং ক্যাম্ফার কোং ১ মিনিম : ২ মিনিম ? ৫-১৭ মিন ৭+-৪-িনি 

টিং ওপিয়াই ২৮ মিনিম: ও মিনিম! ৯-ইশিনিম ূ ২-৩ মিনিন 

ডোভারস্ পাউডার চর গ্রেণ : ই গ্রেপ ৰ ই গ্রেণ 1 ২-৩ গ্রেণ 

মরফিন | হল গ্রেম 58 খেণ ₹ই. গ্রেপ | ৯ গ্রেণ 

|») ৯.৯ গ্রেণ কোডিন 1 হইলগ্রেগ . লগে | এ গ্রে 

উপরোক্ত মাক্জায় ৩ ঘণ্টার রে পুনরায় দেওয়) উচিত ন। নয় অন্ততঃ ৪ টি 

অন্তর আবশ্তাক হইলে দিতে হয়। তবে বিশেষ কারণ হইলে ( অসন্থ পেটের 

বেদন! ) ২ ঘণ্ট। অন্তর ২।১ মাত্রা দিতে পারা যার়। মরফিন খাওয়া অপেক্ষা! 

অধঃত্বাচিক রূপে প্রয়োগ করিলে ফল ভাল পাওয়া য়ায় এবং অধ:হ্বাচক রূপে 

প্রয়োগ করিলে মাত্ত। আরও কম করিয়া দিতে হয়। 

শিশুধিগের ওষধ সহনীরতা £- নিম্ন লিখিত ওষধ শিশু বয়সের অগ্কপাঙে 

আঁধক মাত্রায় সহা করিতে পারে, যথ! £- বেলেডোলা, ব্রোমাইড, ক্লোরাল, 

কুইনিন এবং ক্যালোমেল এবং প্রায়ই অধিকাংশ পারদ ঘটিত ওষধ। 

আফিং ঘটিত ওষধ এবং কোকেন শিশু সহ্য করিতে পারে না। 

09810697-1711 097) ( প্রত্যুগ্রতাসাধক ) শিশুদিগের নান! প্রকার ব্যারামে 

প্রতাগ্রতানাধক ওঁধধ ব্যবহার হয়, যথ! :-_ 
(১) মাষ্টার্ড পেষ্ট (21086510 730869)--শরীরের বিস্তৃত স্থান প্রতুাগ্র- 

সাধনের (০০7,1)69.-17168600) জন্ত মাষ্টার্ড পেষ্ট বিশেষ উপকারী । মাষ্টার্ড 
€পষ্ প্রস্তত প্রণালী :--১ ভাগ রাই সরিস। চুর্ণ এবং ৬ তাগ নরদ। ঈষদুষ্ঃ জলে 
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মিশাইয়৷ একখানি মললিন কিনব! পুরু স্তাকড়ার অদ্ধেক অংশে এই পেষ্ট সমান 
করিয়া! লাগাইয়া বাকী অর্ধেক অংশে ঢাকা দিয়া আক্রান্ত স্থানে চাপাইয়া দিতে 

হয়। চর্ম ঈষৎ লাল হইলে ( অধিকাংশ ক্ষেতে ৭৮ মিনিটের মধ্যে লাল হয়) 

তুলিয়া লইতে হয়। আবশ্যকানুষায়ী ৩1৪ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিতে পারা 

যায়। ইহাতে ফোস্কা হয় না। বয়োধিক শিশুর জন্য পেষ্টে ১ ভাগ রাই সরিসা 

চূর্ণ এবং ৪ ভাগ ময়দা মিশাইতে হয়। নিউমোনিয়া, প্রিসি, ব্রধ্থাইটিস, পেটের 

বেদনা কিস্বা প্রদাহ প্রভৃতি বারামে এইরূপ বাবহার হয়। 

(২) মাষ্টার্ড প্যাক (81501 1)0)- শিশুর পোষাক পরিচ্ছদাদি খুলিয়া 

একখানি কর্থলে শোয়াইতে হয় এবং মস্তক ভিন্ন শিশুর দেহ একখানি তোয়ালে 
কিশ্বা চাদর মাষ্টার্ড গোলা জলে ভিজাইরা! জড়াইয়। দিতে হ্য়। |175111)11. 

৮6০7 প্রস্তুত প্রণাঁলী--১ টেবলক্পুন পুর্ণ রাই সরিস! চূর্ণ ২ পাইণ্ট ঈষহ্ষ গুলে 
মিশাইয়া প্রস্তত করিতে হয়। এই জলে তোয়াল! ডুবাইয়৷ ন! নিউড়|ইয়া জল 
টপ, টপ. করিয়া পড়িতে থাকিবে এইরূপ অবস্থান্ন তোয়ালে খানি শিশুর দেঙে 

জড়াইয় কম্বল ঢাক! দিতে হয়। ১০1১২ মিনিট পর্যন্ত এইরূপ প্যাক রাখিতে 

পারা যার । ইতি মধো সমস্ত শরীর লাল হইন্স। যাঁয় হিমাঙ্গ (:০1171)5) কিন্বা 
যেকোন কারণেই হউক না কেন শিশু অত্যন্ত ছর্বল হইলে (8702 170১5 

(1১12) এবং মমস্তফে কিনব! ফুসফুসে রুক্তাধিক) হইলে এইবূপ পঢাক"ব্যবহার হয়। 
(৩) 7017)010010)0 5601) হাতে যেরূপ গর্ম সহ হয় সেইরূপ গরম 

জলে একথানি ফ্লানেল ডুবাইয় হাতে করিয়া নিওড়াইয়। ১০১৫ ফোটা স্পিপ্টি 

টারপেণ্টাইন ফ্ল্যানেলে ছিটাইয়া আক্রান্ত স্থানে চাপাইয়া দিতে হয় এবং ইহার 

উপর আর একখানি গুকনে! ফানেল কিন্বা অয়েল্চ সি দিয়া ঢাক দিতে হয়। 

পেটের বেদন। কিন্বা প্রদাহ হইলে এইনূপ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয় কিন্ত 

শিশুদিকে বিশেষ সাবধানে প্রয়োগ করিতে হয় কারণ ইহাতে শিশুর ফোক 

হইতে পারে, তজ্জন্ত বারবার প্রয়োগ করিবার আবশ্তুক হইলে টারপেণ্টাইন টপ 

অপেক্ষা মাষ্টার্ড পেষ্ট প্রয়োগ করা উচিত। 
(৪8) মালিস (1110199701১) বঙ্গঃস্থলের প্রদাহ জনিত পীড়ায় ব্রস্কাইটিস, 

প্লরিসি, নিউমোনিয়! প্রভৃতি ব্যারামে নানা প্রকার মালিসের ওষধ--টারপেণ্টাইম 
এমোনিয়া, ক্যামফার, ক্যাঙ্ভুপাট প্রভৃতি বাবহার হয়। এই সকল ওষধ 
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বক্ষঃস্থলেয় উপর মালিস (সিরা লাগান ) কর! হইতে পারে কিম্বা এক খানি 

ফাানেল মালিসের ওষধে ভিজাইয়া বক্ষঃস্থলে জড়াইয়! রাখিতে পারা যায় । মালিস 

অপেক্ষা! মাষ্টার পেষ্টে উপকার ভাল হয়। 

: €(€) স্থানিক রক্তমোক্ষণ _ ম্যাইয়েড (01851910) কিন্বা মধ্য কর্ণদেশে 

তরুণ প্রদাহ হইলে কখন কথন জোক রক্তমোক্ষণের জন্ত আবশ্তক হয়। 

হুটপ্যাক (7০৮ ])০)--কোম্চ পাকের স্তাক়্ হটপ্যাক দিতে হয়। 'হুট- 

প্যাকে জলের তাপ ১০০ফাঃ--১০৭ফাঃ হওয়| আবশ্তক এবং ২০1৩৯ মিনিট অস্তর 

প্রচুর ঘাম ন। হওয় পর্ধ্যস্ত প্যাক পরিবর্তন করিয়া দিতে হয়। এইরূপ প্যাক 

ইউরিমিয়! (071267012) ব্যারামে বিশেষ উপকারী । 

হট বাথ (০৮ 7১৮৮)--শিশুদ্দিগের শক 51100 কিম্বা! ০০111)50 ( হিমাঁগ।- 

বস্থ।) হইলে মাষ্টার্ড প্যাক কিন্বা মাষটার্ড বাথের ন্যায় হট বাথ প্রগ্জেগ কর। 

ইয়। হুট বাথে জলের তাপ প্রথমতঃ ১০*ফাঃ হওয়া আবশ্তক এবং ক্রমশঃ 

তাপ বৃদ্ধি করিয়। ১০৩--১০৬ করিতে হয়! স্নানের সময় গাত্র মার্জনা করিতে 

হয় এবং গান কালীন মন্তকে অতি অবস্ত অবস্ত শীতল জল দিতে হয়। 

বাপ ক্ষান (1১০0) 08] -শিষর বস্ত্রাদি খুলিয়। একখানি শ্প্রিংগের 

কিন্ব। দড়ির খাটের উপর শিশুকে শোরাইয়। একখানি চাদর দিয়া ঢাকিতে হইবে 

কেবল মুখ বাহিরে'খাকবে। শিশুকে এইবূপ ভাবে চাদর দিয়! ঢাকিতে হইবে 

ঘেন শিশুর শরীর এখং চাদরের মধ্যে ১০1১২ ইঞ্চি ব্যবধান থাকে । খাটের 

চার ধারে কাঠি পিল মশারি টানার হায় শিশুকে চাদর দিয়! ঢাকিতে 

হয় | একটা স্পিরিট ল্যাম্প খাটের নীচে জালয়। তহুপরি এক কেটলী জল বা জল 

মিশ্রিত ওুঁষধ দিতে হয়। কেটলির জল ফুটিয়। উঠিলে বান্প নির্গত হইয়। শিশুর 

গায়ে লাগে, ইহাকেই বাসস স্নান বলে। ইউরিমিয়ায় গ্রধাণতঃ ব্যবহার হয়। 

মাষ্টার্ড বাথ ( 11050510700 )-81€ টেবল স্পুন পুর্ণ রাই সরিষা চর্ণ 

১ এক গ্যালন ঈষহুষ্ণ জলে কয়েক মিনিট ধরিস্ব! মিশ্রিত করিতে হয়। এই 

জলে আরও ৪1৫ গ্যালন ১০০ তাপের জল দিতে হস এবং আবশ্ত কানুযায়ী) এই 

জলের তাপ ১০৩ পর্যাস্ত কর! হুয়। শক 91007, ০০118799 ( হিমাজ, ) হৃদপিণ্ড 

পতনাবন্থাক্স (1797 811875 ) কিনব হঠাৎ মণ্তিফে কিন্বা ফুসফুসে রক্তাধিকা 

: হুইলে মাষ্টার্ড বাথ [বিশেষ উপকারী। ৮।১, মিনিটের বেশী এইবুপ গন করাইতে 
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হয় না এবং আবশ্তক হইলে এক ঘণ্টা অন্তর এইরূপ ল্লান করাইতে পার 
ক এ রা 

১ ঈষদৃষ্চ হলে প্লান [9100 ৮০-৯৫-৮৯০৯ তাখের জল -টেপিড বাথ 
এ-ব্যবন্ধত হয় । : তড়কান এবং অস্থির! প্রভৃতি এইরূপ দ্লানে উপশম হয 

এবং শিশুর সুনিদ্র। হয়। 

10151506100 (ষধের বাষ্প শোকান )--অনেক সময় শ্বাস হস্ত্রের পীড়া 

ইষধ বাম্পরূপে শেোকাইবার ব্যবস্থা করিতে হুয়। তজ্জন্ত নান! প্রকার হত্পাদি 

গাওয়া যায, হথা-.ক্রুপ কেটল (07০81) ৪619) ভেপারাইজার ( 1১0০ 

11%62, ) খ্বীম অটে। মাইজার (998 ৮1160 1381%0৮ ) ইত্যাদি । বাষ্প 

শেশাকাইবার, হস্ত্রীদি ন! থাকিঞে। বাম্প ন্লানের স্থায়, শিশুকে ঢাকিতে হয় কিন্তু 
এক্ষেত্রে মাথা বাহিরে থাকিবে না ঢাকা থাকিবে। একটা ছাতা! খুলিয়া শিশুর 

উপর ধরিয়া তহপরি চাদর দিয়া ঢাঁকিয়! ফুটন্ত গরষ জলে উষধ দিয়াও শেকান 

যাইতে পারে। 

-" পাকস্থলী ধৌত করণ (907780]) সনা716) নরম রুবার ক]াধিটার 

কিন্ব! ষ্টোমাক টিউবদিয়। পাকস্থলীতে জল প্রবেশ: করাইর! পুনরায় বহির্গত 
করাকে পাকস্থলী ধৌত কর] বলে। পাকস্থণী ধুইতে শিশুর বিশেষ কষ্ট হয় 

না। বমি-করিতে যেরূপ কষ্ট-তদপেক্ষ। অধিক কষ্ট হয় না। শিশুর পাকস্থলী 
ধৌত করিতে নিক্র্লিখিত যস্ত্রাদি আবগ্তীক-- একট বড় ১৬ নং রবার ক্যাথিটার 

( ক্যাথিটারের চক্ষু বড় হওয়! আবশ্ত ক,) ৪1৬ আউন্স জল ধরিতে পারে এইরূপ 

একটা কাচের ফ্যানেল, ২ ফিট ববাবের নল এবং একটা ছোট ২।৩- ইঞ্চি 
কাচের নল, ক্যাথিটার এবং রবাবের নল সংযুক্ত করিবার জন্ত কাচের নল 

আবশ্তক। শিশু বসিয়া কিম্বা চিৎ হুইয়! শুইয়! থাকিবে । শিশুর শরীর 
ওয়াটার প্রুফ কাপড় দির! ঢাকিক্স! রাখিবে এবং একটা বালতি কিনব! বড় পাত্র 

নিকটে রাখিতে হইবে । ক্যাথিটার গ্লি:সরিন কিম্বা অলিভ অগ্েলে ভিজাইয়! 

লইয়! শিশুর জিহব। বাম হস্তের তর্জনি দিয়। চাপিয়া ক]াথিটার সত্বর ফেখ্গিংসের 

(010) পশ্চান্দেশ দিয় ইলোফেগাস মধ্যে প্রবেশ করাইয়া! দিতে হয়। 

প্রথম প্রক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি ্গিপ্র হন্তে করিতে হয় কারণ ফেরিঙ্কস উত্তেজনার 
জন্ত শিশুর বমনেচ্ছা ্ইলে পুনরায় ক্যাথিটার প্রবেশ কর! ভঃসাধা হয়। 
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৬ এ এপাশ শশা পার | জা পা ও) সপ থপ অপ এ শপ: শত সে শি পপর 
১০০০ 

ইসোফেগ।স ষধ্ো প্রবেশ করিলে আর কোন বিশ্ব হয় ন]। ওষ্-হইতে ক্যাথিটার 

প্রায় ১০* ইঞ্চি ভিতরে প্রবেশ করাইতে হয় । পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে 

ফানেল উচ্চু করিয়া ধরিতে হয় এবং পাকস্থলীতে গ্যাস থাকিলে (গস প্রায়ই 
থাকে ) বাহির হইয়া যায় । . তৎপর. ফানেল নীচু কবিয়া ধরিতে হক, ইহ!তে 
পাকস্থলীর জলীয় পদার্থ বাহির হুইর়] যায়। যদি কিছুই বাহির না হয় তাহ 

হইলে ফ্যানেল উচু করিয়া ধরিতে হয় এবং ফ্যানেলে ২--৬ আউন্স জল ঢালিয়া 
দিয়া ফ]ানেল পুনরায় নীচু করির! জল বাহির করিয়া! দিতে হয় এবং পরিফার জল 
বাহির ন! হওয়! পর্ধ্যস্ত এইরূপ ধুইতে হয়। পাকস্থলী ধুইবার জন্য, সাধারণতঃ 

১০০*--১১০* তাপের জল (জল পূর্বে ফুটাইয়া! লইতে হয়) ব্যবহৃত হয়। 

পাকস্থলীতে অত্যধিক মিউকাস থাকিলে ক্ষারাক্ত জল ( সোডি বাই কার্ব-_- 

১ড্রাম এবং জল ১ এক পাইন্ট )ব্যববার় করা উচিত। নল দিয় মিউকাস এবং 

ছানাবৎ পদার্থ ( ০195) বাহির হুইয়! যায়। ছানাবৎ পদার্থ বড় বড় আকারের 

থাকিলে বার বার ধোওয়ার জন্ত ভাঙ্গিয়! বাহির হইয়| যায়। একেবারে অধিক 

জল দিয়! পাকস্থলী ধুইলে বমি হইতে পারে। অত্যপ্িক (পিপাসা থাকিলে 

পাকস্থলী ধুইবার সময় শেষকালে ২১ আউন্স জল পাকস্থলীতে রাখিয়া দিতে হয় 

এবং এই জলের সহিত সামান্ত পরিমাণ নুণেরজল মিশাইন্! দিলে আরও ভাল হয়। 
দেড় বৎসরের নিম বযন্ক শিশুর পাকস্থলী ধোওয়। স্থবিধাজনক। তদু্ধ 

বয়সের শিশু অতিশয় ভীত হয় এবং নান প্রকার বাধ! বিদ্র দেয় তজ্জঞ্ধ পাকস্থলী 

ধোওয়া একরূপ অসম্ভব হুইয়! পরে। 

নিম্নলিখিত কারণে পাকস্থলী ধোওয়! আবহুক হয়-_ 

(১) 40869 25670 20016096190 (প্রবল অীর্ণ )--পাকস্থদীতে 

যেসকল উত্তেজক জিনিল (11716561705 ০076600৮) থাকে তাহা! পঞিফার 

করিবার জন্ত পাকস্থলী ধোওয়া আবশ্তক এবং একবার ধুইলেই বথেষ্ট। 

(২) 010101110 17)011698619)--পুরাতিন 'অন্দীর্ণ এবং তৎসহ মিউকাস 

বর্তমান থাক । 
(৩) 10818600101) 91 6159 56910801 পাকস্থলীর প্রসারণ । 

(৪) 137191৮:01)1)10 ৪691508180৫ 029. 1)519103 পাইলোরিক 

প্রান্তের স্ফীতি জন্ত ছিদ্রের সংকীর্ণ হা । 
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০ ০ 

(8৫) 15015018179 বিষাক্ত তা 

0৮০8০--সুখ দিয়! পাকস্থলীতে নল প্রবেশ করাইর| খান দ্রবা দেওয়াকে 

07289 বলে। পাঁকন্থলী ধুইবার সময় যেরূপ নল প্রবেশ করাইতে হয় এ 

ক্ষেত্রেও মেইরূপ করিতে হয় । প্রভেদ এই মাত্র যে শিশুকে না বসাইক্জ। চিৎ 

করিয়া--শোওয়াইযা নল প্রবেশ করাইতে হয়। পাকস্থলীতে নল প্রবেশ 

করাইয়! গস বাহির করিয়া দিবার জন্য ফানেল উচু করিয়া! ধরিতে হুয়। গ্যাস 
বাধির হইম। যাওয়ার পর খাঞ্চ দ্রব্য ফানেলে ঢালিয়। দতে হয় এবং খাদক ফানেল 

হইতে চলিয়! যাঁওয়! মাত্র নল চ1পিয়া ধরিয়! সত্বর বাহির করিয়া! লইতে হয় যেন 

খান্য দ্রব্য ফেব্রিংস গ্রদেশে ন! লাগে নতুব! বমি হইতে পারে । যদ্দি খাবার বমি 
করিয়া! ফেলে পুনরায় ধিতে হয়। খাবারের পর শিশুকে স্থির ভাবে চিৎ করিয়। 

শোওয়াইয়! রাখিতে হয়। 

এই প্রকার খান্ত দিতে হইলে সাধারণতঃ খাগ্ত যেরূপ বাবধানে দেওয়া হইত 
তদপেক্ষা অধিক বিলম্ব করিয়! দিতে হয় । কোন কোন ক্ষেত্রে খান 1)19110564 

করিয়। দিতে হয় | কারণ এক্প ক্ষেত্রে হজম শক্তি প্রারই ছর্বল থাকে । খাবার 

দিবার পূর্বে পাকস্থদী ধুইতে হয় কারণ ইহাতে পাকস্থলীর মিউকাস বাহির 
হইয়া যাস এবং খানার দিবার সমগ্ন প1কস্থলী যে খাপি ছিল শাহ! সঠিক জানিতে 

পারি। রর 

অকালজ|ত শিশুদিগকে এবং মুখ মধ্যে ও গায় অস্ত্রোপচারের পর কোন 

কোন ক্ষেত্রে এইরূপ খাবার দেওয়। আবহক হয়। নিম্নলিখিত কারণে গা(ভেজ 

কর! হয়__ 
(১) অতি হর্বল শিশু-যে শিশু গুরুতর অসমাক পোষণ ব্যারামে ভূগিতেছে 

অথচ জীবন ধারণোপযোগী খাগ্ত শিশুকে যথে্ পরিমাণ খাওয়াইতে পার! যায় 

ন্। 

(২) তরুণ 'এবং সংক্রামক ব্যারাঁম-_ডিপথেরিয়।_ টাইফয়েড, নিউমোনিয়! 

প্রভৃতি ব্যারামে কোন কোন ক্ষেত্রে শিশু আদৌ খাইতে চান না। 
(৩) প্রলাপ (9911101)10) ) এবং অজ্ঞানাবস্থ! (002)78) | 

(৪) অত্যন্ত বমন। 

নাসিক পথে থাস্ত প্রধান [2551] £593106- গ্যাভেজের ন্যায় ইহাতেও 
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নপ প্রবেশ করাইগ্লা খাওয়াইতে হয় প্রভেদ এইমাত্র যে ইহাতে সুখ দিয়! নল 
প্রবেশ লা করাইস্া নার দিয় নল প্রবেশ কয়াটতে হয়। ২।৩বৎদরের শিপু 
দিগকে যুখ দিয়! নল প্রবেশ করাইতে পারা বায় না তাহাদিগকে নাক দিয়া নল 

প্রবেশ করাইছ! খাবার দিতে পার! যার | 117610078101)) (79019060727 এবং 

গলার অন্তান্ত অস্ত্রোপচারের গর এইরূপ উপায়ে খাবার দেওয়া! আবগ্ধাক হয়। 

[7118801017০ 00107 (অস্ত্র ধোঁতি )--ক্যাথিটার কিন্বা 1'09010799 

দিয়! সমুদয় বৃহদন্ত্র ঘল দিয়া ধৌত করাকে ০0102) 11410077 বা অন্ত্র ধোঁতি 

বলে। অধর ধৌত কারবার জন্ত একটা ডুসের পা, ৫।৬ ফিট রবারের নল, 
রেন্ট” নজল (90611002401) এবং ২ ছষ্টটী বড় রবারের ক্যাথিটার আবস্তাক। 

একটা ক্যাথিটার মধে৷ নজলের মুখ প্রবেশ কনিয়৷ দিতে হয়। একটী ক্যাথিটার 
দিয়া জল গ্রবেশ করিবে এবং দ্বিতীয়টী পিয়া জল বাহির হইবে। ক্াাখ্টারের 

পরিবর্তে [01071780100] 087905 6181৩ ব্যবহার কর? যাইতে পারে । উরু 

তব পেটের দিকে গুটাইয়! এবং চিৎ করিয়। বিছানার পার্থে শিশুকে শোওয়াইতে 

হয় এবং নিকটে একটা বড় পাত্র বালতিঃ গামল। প্রভৃতি রাখিতে হয়। ডুসের 

পাত্রে জল দিয়া বিছান! হইতে ২ ৩ ফিট উচ্চ করিয়া রাখিতে হম এবং মলঘারে 

একটী ক্যাথিটার অতি সামান্ত পরিমাপ দুই ইঞ্চি প্রবেশ করিম! দিতে হয়। 

ক্যাথিটার দিয়!'জঞঙা যেমন পড়িবে এবং জণ পতনাবস্থায় ক্যাখিটার ক্রম*ঃ 

ক্রমশঃ অস্ত্র মধ্ো প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় কারণ ক্যাথিটার দিয়। জল প্রাথেশ 
করার জন্ত অগ্ধ সামান্ত প্রসারিত হয় এবং ক্যাথিটার ভিতরে প্রবেশ করিবার 

পক্ষে স্থুবিধ! হন । শিশুদিগের অগ্রের বক্রতা বিশেষতঃ সিগময়েড ফেকসারের 

(8187)1910 015870 ) বক্রতা! খুব বেশী তজ্জন্ত ক্যাথিটার অস্ত্র মধ্যে কিয়, এ 

গ্রবেশ না করিণে জল ভাগরূপ খায় না| । দ্বিগীয ক্াথিট।রুটা মলদ্বার দিয়া অর 

মধো কির়দুর প্রবেশ করাইয়! দিতে হয়। 

সাধারণতঃ এক পাইণ্ট এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ২ পাইণ্ট জল অস্ত্র মধ্যে 

প্রবেশ করার পর জল বাছির হইতে আরম্ভ হয়। প্রায় ১ গা।ল্ন জল অস্ত্র 

ধৌত করিবার জঙ্ত বাবছার করিতে হয়। পরিক্ষার জল বাহির না হওয়া পধ্যন্ত 

ধুহইতে হয়, ধোওার পর একটা ক্যাথিটার জন্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাখিয়া দিতে 

হয়, এই ক্যাথিটার দিয়! জল ক্রমশঃ বাহির হইরা যায়| কোন কোন ক্ষেত্রে 
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অন্ত্রমধা প্রায় এক পাইণ্ট জল থাকিয়া বদ কিন্তু গ্রান্ন ৩০:৪০ মিনিটের 
মধ্যে বাহির হইয়! যাঁয়। মনে রাখিতে হইবে ছয় মাসের শিশুর এক গাইণ্ট 

এবং ছুই বৎসর শিশুর ছুই পাইণ্ট জল অস্ত্রমধ্যে থাকিলেও অস্ত্র গ্রসারও 

হয় না। 

অস্ত্রের আম (1771060711৭ ), অঙীর্ণ খান এবং মল প্রভৃতি পরিক্ষার করিবার 

জন্ত অন্ব ধৌত করিতে হয় | [115) ৮৮11ন ব্যারাষে অথমধো নদ লাগাইখার 

জন্ত অর ধুইতে হয়।' কেবলমাত্র অন্গ পরিদার করা উদ্দেশ হইণে নাইন 

সলিউসন (১ চ।মচ লখণ এবং ১ পাহণ্ট জণ) বাবার করতে হয়। এই 

জলের তা রোগের অবস্থার উপর নির্ভর করে। সাধারণ$: পরিফার করার 

উ।দ্শ্রে ৯৫"--১০০" তাপের জপ ব্যব্চার করতে হয়। অত্যধিক গান্বোস্তাপ, 

পেটের বেদন1, শুল ও কোথানি থাকিলে শীঠল জল বাবহার করা উচিত । ২৪ 

ঘণ্টার মধো একবার অন্তর ধৌত করিঠে হয় এবং গুল বেশী পরিমাণ ব্যবহার 

করিতে ভয়। 

হিমাঙ্গ কিন্বা অত্যন্ত ছর্ধল হইলে ১০৫+--১১" ভাপের স্াগাইন সণিউমন 

ব্যবহার করিতে হয়। 

10176171710 (এনিম! ) £--শিশু এবং বালকগণের কোষ্ঠ ব্্তায় এনিম। 

বিশেষ উপকারী । গ্রিসরিন পীচকারী কিনব! সাপারণ পীচকারী দয়া এনিমা 

করিতে ভয় । ১ চামচ গ্রিসরিন এক আউদা জনের সহিত মিশইয়া গুহাদারে 

পীচকারি করিয়! দিতে হয় । মণ অশান্ত 9৪3 শুর্চ হইলে এনং' মলত্যাগ 

করিতে অত্যন্ত কষ্ট হইপে ক্যা্র অয়েল ২১ আউন্স এনিমা করতে হয়। 

এনিমা বিশেষ সাবধানের সহিত দিতে হুয়। পীঢকারির সুখে একটা রবারের 

ক্যাথিটার দিয়া এনিম। প্রয়োগ কর! স্বিধাজনক। 

শৈশবকালে নিউ ্রয়েন্ট এনিম! ব! গুহ্দ্বারে পথ্যের জিনিস দেওয়া] বিশেষ 

ফলপ্রদ হয় না কারণ শিশুদিগের রেক্টাম সত্ত্ব উত্তেজত হয় এবং পণ্যের জিনিষ 
বাহির করিয়! দেয়, বয়োধিক শিশ্ঞদিগকে নিউটিয়ে্ট এনিমা বয়স্ক লোকের 

স্তায় দিতে পারা যাযস। পাকস্থলী অত্যন্ত উত্তেজিত হইলে অর্থৎ থাওয়ামান্ 

বমি হইলে গুকোজ এনিমারপ প্রয়োগ কর! হয়। 

কখন কখন উষধ গুহদ্ধার দিয়] প্রন্নোগ করা ভঙ্। বিশ্বাদ ওউষধ কিন্বা 
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ওঁধধ খাওয়1 মাত্র বমি হইলে কিম্বা! ওষধ কোন মতেই না খাইলে গুহাদবার দিয়া 

ওষধ প্রয়োগ কর! হয়। সাধারণতঃ কুইনিন এবং ক্লোরাল এইরপ প্রয়োগ কর! 

হয়। কুইনিন দিতে হইলে বাইসালফেট কুইনিন ব্যবক্কার করিতে হয় এবং 
১০০ তাপের বাপণির জলের সহিত গুঁধধ মিশাইয়া এনিম! দিতে হয় এবং ওঁষধ 

যাঞাতে বাচ্রি হইয়! না যায় তজ্জন্য অর্দঘণ্টা গুহাদেশ চাপিকা! রাখিতে হয়। 
1101১0197771001/515 £অঠতিশয় উদরাময় প্রভৃতি ব্যারামে শরীরে জলীয় 

অংশের বিশেষ অভাব এবং ম্যারাসমাস ( কৃশতা) ব্যারামে শরীরের বিধান 

সমূহ শু, সন্কুচিত এবং শীর্ণ হইলে চশ্মের নীচে অধংকাচিক রূপে জল প্রবেশ 
করাইলে বিশেষ উপকার হয়। 

নরমাল স্ত।লাইন সপিউসান শোধিত করিয়া ব্যবহার করিতে হ্ম়্। ৫:০৬ 

পাউগ্ড শিশুকে ৩।৪ আউন্স এবং ৯১০ পাউগু শিশুকে ৫1৭ আউন্স নরমাল 

স্ত/লাইন সলিউমান অধঃত্বাচিকব্:প প্রয়োগ করিতে হয়। আবশ্তক হইলে ২৪ 

ঘণ্টার মধো ১ বার কিন্ব! ২ বার এইরূপে করিতে পার! যায়। এইরূপ অধঃ- 

ত্বাচিক প্রয়োগের জনা একটা বড় কাচের ফানেল, রবারের নল ৩।৪ ফিট এবং 

একটা হাইপোডারমিক ছুঁচ (০০11৩) আবশ্তক। ইন্জেকসনের পুর্বে 
ফানেল প্রভৃতি শোধিত করিয়া লইতে হয়। পৃষ্ঠদেশে ২ ছুইটা স্ক্যাপুলার 

মধাবর্তী স্থান কিন্বী পেটে সাধারণতঃ এইরূপ অধঃত্বাচিকরূপে প্রয়োগ করা হয়। 

ইন্জেক সনের পুর্বে স্তালাইন সলিউসানের তাপ গাত্োত্তাপের সমান করিয়া 

লইতে হয়। এইরূপ ইনজেকসান করিতে অর্ধধণ্টা হইতে ছুই ঘণ্টা সময় লাগে 

এবং শরীরের বিধান সমুহ শোষণ করিতে প্রায় ৫1৬ ঘণ্ট। লাগে । কোন কোন 

ক্ষেত্রে ইন্জেকসানের পর গাত্রোত্বাপ ১০০ পর্ধাস্ত বুদ্ধি হয়। আবশ্তক হইলে 
এইরূপ ইন্জেকসান কয়েকদিন করিতে পারা যায়। 

ক্রুমশঃ 



কৃষ্ঠরোগ 1,201053 

লেখক- শ্রীবেচারাম চৌধুরী এল, এম, এফ 

এই দুর্দা/স্ত ব্যাধি আমাদের জেলায় অনেক লোককে গ্রাস করিতেছে এই 

কারণেই বর্তমান এগরবন্ধের আঅবহারণা। মুখের বিষম এ বিষয়ে সদাশয় গবণ- 
মেণ্টের ছৃষ্টি পড়িয়াছে এবং ইহার প্রাতীকার কনে গায় ২৭ পক্ষ টাকা চাদা 

উঠিয়াছে। 
সংজ্ঞ। 1)011)1(1)7-কুষ্ঠরোগ এক প্রকার দীঘকাল ব্যাপী সংক্রামক ব্যাধি। 

ইহার কারণ লেগ্রাব্যাসিলাস নামক এক প্রকার জীবাণু, এই ব্যাধিতে ত্বকের 
উপরে এবং শ্লেম্সিক ঝিল্লীর উপরে গুটিকার স্তায় এক প্রকার উদ্তেদ উৎপন্ন হয় 

ইহাকে টিউবার কুলার লেপ্রদী বলে। হ্বায়্ সমুহের উপরে গুটিক! জন্মি! তাহার 
ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্ম ইহ!কে স্পর্শশক্তির বিলোপকারী কুষ্ঠ বলে। (065 
(19019 14017108য ) 

প্রথমে এঁ ছুই প্রকারের কুষ্ঠ পৃথক বলিয় প্রতীত হয় পরে উভয় প্রকারেরই 

লক্ষণ একসঙ্গে প্রকাশ পায় এবং টিউবারকুলার ফরমেও স্পশশশক্তির 

লোপ হয়। 

ইতিহাস 1115601% £--এই ব্যাধি ঈজিপ্টদেশে খুষ্ট জম্মের ৩৪ হাজার বৎসর 
পূর্বে পরিদৃষ্ট হয় । হীরক লেখকগণ এ বিষয়ে অনেক লিথিয়াছেন। লেভিটি- 
কাসের বর্ণন| হইতে দৃই হয় যে অনেক প্রকার চম্মরোগকে ও কুষ্ঠ আথা। গ্রদান 

করা হইত। চীন এবং ভারতবর্ষে খুষ্টজন্মের বনুপূর্ব হইতে এই ব্যাধি দৃষ্ট 

হইতেছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমীক় ভিষকগণ এ ব্যাধির বিষয় অভিজ্ঞ ছিলেন। 

পেরুভিয়ানের মৃণয় মুর্তি সমূহের 'অঙ্গের বিকৃতি দেখিলে কুষ্ঠরোগগ্রত্ত রোগীর ভা 

বোধ হয়, ইহা হইতেই বোধ হয় ষে কলম্বাস আমেরিক! আবিফার করিবার পূর্বে 
আমেরিকাদেশে কুষ্ঠরোগ বিগ্কমান ছিল। 4১9117010 কিন্তু এ বিষয় স্বীকার 

করন না। নধাবন্তী সময়ে কুষ্ঠরোগ ইউরোপ মহাদেশে ভীষণভাবে বিস্তমান 

ছিল। 



তং (61কগ্গক চতুর্থ থম 
২০৮ শপ উপ আপ এ+ রস ৮ ডা “এ ০. পপ ৯ রর, পপ সা সমর 

ভৌগলিক বিস্তৃতি 00024101101 [015021)001018-ইউরোপ মহাদেশে 

আইস্ল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন রুধিযার অংশদেশে বিশেৰতঃ ভরপাট, রিগ', 

ককেসাস্ এবং স্পেন পর্তগালের কোন ফোন এদেশে কুষ্ঠরোগ বিদ্তমান 

আছে। 

আমেরিক1-- ইউন।ইটেড ছ্রেটপ্, পুময়ানিম্থা, ফেণকিড!, টেকা, ওয়েইইগডিজ, 

মেক্সিকো! স্তাগডউইচ, ফিপিফাইন দ্বীপপুঞ্জ । 

ভারতবর্ষে ১৯২১ সালের আদমন্ুমারীতে যে পরিম।ণ কু্টরাগী আছে বণিয়! 

নিণীত হয় তাহা অপক্ষা এ রোগীর সংখ্যা কালে অনেক বেশী ছিল, কারণ 

সাধারণ লেকে গণিত কুষ্ঠ না হইলে কুছ খলিয়! বুঝিতে পারে না, যাহাদের গা 

অঙ্গ বিশেষের অসাড়তা এবং বর্ণের বিবর্ণত। হয় তাহার। লজ্জা ও ঘুণার ভয়ে 

রোগ গোপন করিয়া! রাখে তাহাদের নাম আদমস্থমারীর তালিক। ভুক্ত হয় নাই। 

কাহারও উপদংশের পীড়া হইয়াছিল এবং পরে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইলেও তাঙ্াকে 
উপদংশেরই জের বলিয়। ব্যাখ্যা করে । 'সনেকে লেপ্রসী জনিত নিউরাইটিস্কে 

ৰাত আখ্য। দিয়! থকে। আমি দেখিতেছি অনেকের শরীর হঠৎ দেখিলে 

কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বলিয়া! বোধ হয় ন1 কিন্তু বিশেষরূপে দেখিলে কোনস্থানের বিব্ণত। 

ৰ! কোনও অঙ্গের অসাড়তা লক্ষিত হয়। এইবূপ রোগীর সংখ্যা ভারতবর্ষে 

বিশেষতঃ আমাদের' জেলায় দিন দিন বৃদ্ধ পাইতেছে। 

চীন্দেশে এই রোগ ভীষণরূগে বি্ধমান আছে। দর্ণ আফ্রিকাতে এরোগ 

বুদ্ধি পাইতেছে। | 

অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে এই রোগ বিছ্বমান 
আছে। 

কা।রণতত্ব 1:0101955% 

(7) 075019])95110 9৮093 পূর্ববর্তী কারণ--সিফিলিস্, গণোরি, 

ম্যালেরিয়! বা! কোনও ব্যাধিত্বার। আক্রান্ত হইয়া জীবনীশক্তির হাস, অত্যন্ত মান- 

সিক ও শারীরিক পরিশ্রম, আহার বিহারের অত্যাচার, মাদক দ্রব্য সেবন, মৎস্য 

ও দুগ্ধ একসঙ্গে সেবন, অবরুদ্ধ ও আর্রপ্কানে বাস। 

( [00110176118 উ্দীপক কারণ-_হেনসেন ১৮৭১ পুঃ আবিষ্কার করেন 



১ম সংখ্যা কুষ্ঠরোগ ২৩ 
৯ স্পস্ট সর স্পিন এস এ সর পা এপ্স সস এ, 0৮০ 

যে প্বাসিলাস্ লেপ্র।” নামক এক প্রকার জীবাণু কুষ্ঠরোগের কারণ। এই 

জীবাণু আকৃতি ও 9৮10 টিউবারকুল ব্যাসিলাসের স্তার | উভয় ব্যাসিলাসের 

পার্থক্য নির্ণয়ের উপায় নিম্নে বিবৃত হইল । 

টিউবারকল বা!সিল!স পৃথকভাবে থাকে লেপ্রাবা!সিলাস্_-একসঙ্ধে অনেক 

থাকে ড এর স্তায় আকৃতি দৃ্ট হয়। 

ইছারা এনকসাইন রং গ্রহণ করে। 

আমুর্ধেদচাধ্য কুটটরোগের নিমপিখিত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন. 

মিলিতক্ষীর মৎ্স্ত।দি বিরুদ্ধ অন্মও পানীয়, এবং নিগ্ধ ও গুরু দ্রব্য ভোজন, 

উপস্থিত বমনেরও মল মুত্রার্দির বেগ ধারণ, অপরিমিত ভোজনান্তর ব্যায়াম, সস্ত- 

পের অতি সেবন, আশুপ ক্রাস্ত, পরিশ্রস্ত ও ভগ্গার্ত হইবার অব্যবহিত পরেই 

বিশ্রাম না করিয়া] শ্বীতলজলপান, অন্গীর্ণে ভোজন, অধ্যশন, বমন বির্চনাদি পঞ্চ 

কর্মের অহিতাচার করণ, নূতন শুখুলের অর, দধি, মস্ত অতিশগ্ন লবণ, অগ্র, মাষ 
কলাই, মূল! পিষ্টান্ন, তিল, গুড়, ক্ষীর ভোজন, ভুক্ত অন্র জীর্ণ না হইতেই মৈথুন- 
করণ, দিব! শিদ্রা, ব্রা্গণেরও গুরুর অপমান, অন্যবিধ উত্বট পাপাচহ্ণ, গনো- 

রি, উপদংশ--এই সকল কারণে বায়, পিত্ব, কফ কুপিত হইয়া ত্বক (ত্বকগত 

রস, ) রুক্ত মাংস ও লসীকাকে দৃষিত করিয়! কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে। 

1৬1০০ 01170000101 সংক্রমণ প্রণালা 
ইধার সংক্রমণ কি প্রকারে হু--111900120191 টাকা দিয়! দেখ! গিগছে 

শহাতে বেশ সন্তোষজনক গ্রুসাণ পাওয়া যায় লাই । জাবানিয়ান দেখে গ্রাণপণ্ডে 

দিত ব্যক্তিকে ১৮৮৪ খৃঃ ৩০ সেপ্টেখ্ত এই রোগের জীবাণুদবারা টিকা দেওয়া 

২য়। ইহার ৪ সপ্তাহ পরে সে ব্যক্তি এ স্থাশে বাঙের নযান্স বেদন| অস্থব 

করে, তাহার আলনার ও মিডিয়াঁন নার্ভের গলত্ব অন্ভূত হয় ও বেগন। হয়। এই 
বেদনা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায় কিন্তু টিক! দেওয়] স্থানে একটা ছোট গুটিক! 

প্রকাশ পায়। ১৮৮৭ খৃঃ তাহার অঙ্গে কুষ্ঠ রোগের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায়। 

টিক! দেওয়ার ৬ বৎসর পরে এই রোগে তাহার মৃত্যু হয়। এইটী বিশেষ সস্থোষ 
জনক প্রমাণ নহে কারণ তাহার আত্মীযগণ কুষ্টব্যাধি গ্রস্ত ছিল এব: সে কুষ্ঠব্যাধ 

প্রধান দেশে বাস কিত। 

[1071015010--বংশজ কিন! | পুর্বে ধারণ। ছিল ইভ পি» মাতা হইতে 



২৪ চিকিত্সক চতুর্থ বর্ষ 
পি আতপ আপস জপ ৯ আপন পি জল ২ পতি পপ ৮ শপ সীল সাপ পা ৩ ৪ পাপ আনি পা আপ ও জর 

সম্তভানে জন্মে। কিন্তু বার্লিন নগরে কুষ্ঠ রোগের কংগ্রেসে সাধারণের মত প্রকাশ 

হয় যে ইহা! ঠিক নহে। পিঠা মাত! হইতে সন্তানের যে ব্যাধি হইবার সম্তাবন! 
এ বিষয় কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না! । জন্মিবামাত্র কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত 

হইয়াছে এরূপ রোগী কোন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তিও কখনও দেখেন নাই। 
আমাদের গ্রামের নিকটবর্তী গ্রামের কোনও ব্যক্কির কুষ্ঠরোগ হম়। তঁহ!র 

পত্থীও এ রোগে আক্রান্ত হন। এ ব্যক্জির রোগের পুর্ণ।বস্থায় তাহার কন্যা ও পুত্র 
জন্মে। তাহার! দেখিতে বেশ নুশ্রাও বণিষ্ঠ। তাহার! এ পর্যন্ত স্থস্থ শরীরে 

আছে। একটী ৮৯ বৎসরের বালক তাহার কোনও বংশে এ ব্যাধি নাই, সে 

গ্রামে ব্যাধি নাই, এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। 

ংস্পর্শত1 _ক্ষত হইতে জীবাণু বহির্গত হয়। মুখেও গলার ভিতর, নাসিকার 

ভিতর ক্ষত হইলে লাঁলাতে, শ্লেক্সাতেও নাসিক! লাবে কুষ্ঠরোগের জীবাঁণু দেখিতে 

পাওয়া যায়। 

টিকার উভয় প্রকার কুষ্ঠটরোগেই না'সিকাআবে লেপ্র।ব্যাসিলাই দেখিতে পাইয়! 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে প্নাসিকাশ্রাব হইতে সংক্রামণ হয়।” সেভার 

টেবিলের উপরি পরিক্ষার কাচ রাখিয়া তাহার নিকটে কুষ্ঠরোগীকে জোরে কথা 
কহিতে দিম! কাঁচের উপরি কুষ্ঠটরো!গের জীবাণু দেখিয়াছেন। কুষ্ঠরেগীর মুত্র ছু 

ও বীর্ধয পরীক্ষাঞ্ন জীবাণু পাওয়া! গিয়।ছে। সম্ভবতঃ এই রোগের জীবাণু ত্বক দিয়া, 

প্লৈম্মিক ঝিলি দিক! রোগীর গাত্রে প্রবেশ করে। নিয়ের বর্ণনা হইতে সংস্পর্শতা 
বেশ বুঝিতে পার! ষাইবে। 

হুলষ্রক নগরে কুষ্ঠব্যাধি নাই। এই স্থানে একটা বাণিকার জন্ম হয়। 
১৮৬০ খৃঃ তাহার বিবাহ হয়, সে টার নগরে গমন করে ও কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত তাহার 

শ্বশ্রমাঁতার সহিত বাম করে। বালিকাটা সুস্থদেছে ছিল কিন্তু তাহার ৩টা সন্ত/ন 

বাধিগ্রস্ত হয়। তাহার কনিঠু ভগ্নি টারওয়াষ্ট দর্শনে আসিয়া! তাহার ভগিনীর 

সন্তানগণের সহিত নিদ্র। যায় কিছুদিন পরে সেও কুষ্ঠরোগ আক্রান্ত হয়। 

এই কনিষ্ঠ। ভগ্নির কন্তাকে একব)ক্তি বিবাহ করেন তিনিও কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত হন। 

তাহাদের এক আত্মীয় ও তাহার পত্বী তাহাদের বাড়ীতে মধো মধ্যে যাইতেন 

তাহারাও ব্াধিগ্রস্ত হয়। কুষ্ঠরোগের দুষিত বস্ত্র হইতে এই ব্যাধি সংক্রমি 5 
হয়। রঙ্জগকদিগের মধো এই রোগের আতিশধ্যবশতঃ ইহাই প্রতীত হয়। 



১ম সংখা কুষ্ঠরোগ ২৫ 

কি গ্রকারে আক্রমণ বেশী হয়-সকলেরই এরোগ হইতে পারে। খুব 

ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হইতে সংক্ধমণ বেশী হম্ব। [7৮101 13)1101 স্তাগুউইচ দ্বীপে 

ও [৮60৮ 0৮00এা নিউ অরলিন্সে কুষ্ঠরোগীর পরিচর্যায় আঙ্গীবন ব্যাপ্ত 

থ1কিয়! এই দুর্দাস্ত রোগের করালগ্রামে পতিত হন । 

চন্মরোগ বিশারদদের মত ইহা মোটেই সংক্রামক নয়। তাহারা বলেন 
“চিকিৎসক ও স্ুশ্রাষা কারিনীগণ ক্ৃণচিৎ আক্রান্ত হন। শুশ্রুধা কারিলীগণ ট্র'কাডি 
নগরে কুগ্ঠরোণীর ৫* বংসর শুনব! করিয়াও রোগগ্রস্ত হন নাই । জামেকা 

নগরে কুষ্ঠ রোগীর বিবাহ দিয় দেখা গিয়াছে ঘে এক পক্ষ কর্তৃক অন্ত পক্ষে রোগ 
আক্রমণ হয় না। বাড়ীতে একজন কুষ্ঠ রোগী হইলে বাড়ীর অন্তান্ত সকলের 

সঙ্গে মেশামেশ করিলে ও অগ্ত।গ্ত সকলে স্স্থ শগীরে থাকে । 

000৬ ১:৩৪টী রোগীকে সকধ অবস্থাতেই পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন রোগীর 

সহিত, নিদ্রা যাইয়া, আহার করিয়া, শুনা করিয়া, তাহাদের বাবহৃত বস্ত্রাদি 

পরিধান করিয়া কোন প্রকারেরই সংক্রমণ সংঘটিত হইতে দেখেন নাই। 

স্তার জোনাথান হাচিংসনের মনে মতম্ত খাছ হইতে এই রোগ জন্মে । তাহার 

ধারণ! এই খাছ্দ্রবোর সহিত কোনপ্রকার বিষ খায় বা এইপ্ধপ খাইলে রোগীর 

আক্রমণ প্রতিরোধ শক্তির লোপ পায়। 

আমুর্ব্দাচাধ্যগণ কুষ্ঠরোগ সংক্র।মণের নিয়লিখিত কারণ নির্দেশ করেন £-_ 
মৈথুন, গাত্রসংস্পর্শন, নিশ্বাস, একত্র ভোজন, এক শষায় শন, রোগীর বস্ব- 

নাঁল্য ও অনুলেপন বাবহার এই সকল কারণে কুষ্ঠরোগ এক ব্যক্তি হইতে অন্ত 

ব্যক্তিতে সংক্রমণ করে। 

1197017 40760705 :-কুষ্ঠরোগের গুটকাতে এই দুই হয়_-কনেক- 

টিভটন্থমাটিক্সের মধ্যে বিভ্ভিন্ন প্রকার সেল দ্বার! গ্রেনুলোমেটাস্টিস্থ দ্বার! 

পরিপূর্ণ । জীবাুসমূহ 'অগণিতভাবে সেলের মধ্যে ও তাহার বািরে থাকে। 

ক্রমে ত্বকদেশ আক্রমণ করিয়া তাহাতে গুটিক। জন্মায় ॥। স্থানে স্থানে ক্ষত ও 

01৮1৯ থাকে তাহাতে পিংহের আকৃতির স্তার দৃষট হয় ।  “172,0151001818% 

কহে। চক্ষুর যোজকত্বক (00170177061) কৃষ্ণবর্ণ ক্ষেত্র (0077168 ), 

গলকো ধের (17077 এর ) শ্রেদ্মিক বিল্লী ক্রমে ক্রমে আক্রান্ত হয়। গভীর 

ক্ষত ও তশ্িবন্ধন অঙ্গের চাতি বা বিকৃতি হয় তাহাকে 1567)727000121) কহে |; 

ও টু 
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400050১0676 স্পর্শহীন আকারে জীবাণুসমূহ ন্বাধুতস্তর মধ্যে বৃদ্ধি পায়, 
সাধু এ্রদাহু উপস্থিত হন এইগরন্ত পনতলে কত হয়। এবং স্পর্শশক্তির 

লোপ পায় । 

পূর্ববর্তী লক্ষণ ঃ__অঙ্গ বিশেষ অতি সস্থণ বা খরম্পর্শ, ঘর্মরোধ, শরীরের 
বিবর্ণ ত' গান্রকওু, গুড়গুড়ানি, (গাত্রে পিপীপিকা সথ্ালনবৎ প্রতীতি ) অঙ্গ 

বিশেষের ম্পর্শশক্তি হানি, সণী বেধবৎ পীড়া, শরীরে বরটী ( বোলত! ) দঃশনজ 

শোথের ন্তার় মগুলাকার চিহ্ন প্রকাশ, ক্লান্তিবোধ, কোন কারণে ক্ষত হইলে 

তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, ক্ষতের শীঘ্র উৎপত্তি কিন্তু দীর্ঘকাল স্থিতি, অল্প কারণেই 

প্রকোপ, ক্ষত হইলেও ব্রণ স্থানের রুক্ষতা, রোম'ঞ্চ, রক্ষের কৃষ্ণবর্ণতা। 
11070/ বলেন :-_নাসিকার ্োন্মিক ঝিলী প্রথমে আক্রান্ত হয়। ন্বরভজ, 

স্বর বিকৃতি, কর্কশ শব, অন্বাতানিক নাসিক'আাব, নাসিক1 হইতে রক্তত্রাব, 
নানিকা কওুমনন, লালাম্রব, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় 

91101097 বলেন £--প্রথমে নাসিকার শ্রেল্মক ঝিলী ম্বাভবিক অবস্থায় 

থাকে, পরে উহাঞ্ে ক্ষত দৃষ্ট হয়। মানসিক অবনন্নতা, পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কোষ্ঠ- 
কঠিন, ক্ষুধামান্দয, অজীর্ণত1, সবিরাম জর, কুইনাইনে জর বন্ধ হয় না। 1101111 
( 1393691) 11০1 & 3870 50101700110), 12, 1914 ), বলেন সাড়ীর বীট, 

প্রাতঃকালে বেশী একটি পুর্ববন্তী প্রধান লক্ষপ। 
এই রোগের লক্ষণ অনুসারে শ্রেণী বিভাগ কর! হইয়া থাকে । যে স্থলে 

বরুটীক। ( গুটিক1 ) উৎপন্ন হয় তাহাকে নোডিউলার বা টিউবারকুলার (1ব০৭- 

11] 01110190708] ) (১), যে ক্ষেত্রে অঙ্গ বিশেষের অপাড়ত! থাকে তাহাকে 

1110861)0010 (ম্পর্শহীন ) (২), যে ক্ষেত্রে অঙ্গের বিবর্ণত1 হয় তাহাকে ম্যাকুলার 

কুষ্ঠ (150812৮ [01085) আখ্যা দেওয়া যায় । 

101)0৮ 011]27এর লক্ষণ $_ নাসিক! দিয়! নিশ্বাস টানিতে কট বোধ, জর 

সাধারণতঃ ইন্টার মিটেন্ট কখনও বা কর্টি নিউয়াস-__কুইনাইনে জঙ্প বন্ধ হয় না । 
গুটিক। প্রকাশ পাইবার পূর্বে ত্বকের উপরিভাগ লালবর্ণ ধারণ করে-_এবং 
আক্রান্ত স্থান পার্ববর্তী স্থান অপেক্ষা! উন্নত দুষ্ট হয়, বেদন! অনুভূত হয় ইহাকে 
কখনও কখনও প্ম্যাকুলার লেপ্রোসি” বলে। আক্রান্ত স্থানের বর্ণ ক্রমে ক্রমে 

খনীভৃত হয়। কোন কোন শ্েত্রে এঁদ্প অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না! এবং 
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কোন গুটক। প্রকাশ ন! হইস়্া প্রস্থানের ম্পশশক্তির লোপ পায়। বর্ণের 
[10096 ক্রমে লুপ্ত হয় এবং ত্বকসম্পূর্ণরূপে শ্েতবর্ণ হয়। তাঁহাকে শ্বেতকুষ্ঠ 

1:07): 0190 বলে। মুখে ও হস্তে স্থানে স্থানে লালবর্ণের আরুতি ত্বকের উপরে 

বন্ধিত হইতে দৃষ্ঠ হয়। 
চক্ষু পাতা, ভ্রুর চুল, পড়িয়া যাঁয়। মুখ, গল। ও লেরিংস্এর শ্লেম্মিক বিশ্লী 

আক্রান্ত হইয়া শ্বরক্ষীণ এমন কি বাঁকরোধ হয়। লেরিংসের প্রধাহ হইতে 

নিউমোনিয়! উৎপন্ন হইস্স মৃত হয়। দৃষ্টিশক্তির হাস হয়, ত্বক মোট! শক্ত, 

সন্কুচিত হয় ও ফাটিয়া যায়। 
/000960০6:০ ম্পর্শহীন-_ প্রথমে স্পশশক্তির অত্যধিক অনুভূতি, হস্ত পদ 

ঝিনঝিন করা, গ্রতাঙ্গে বাতের ন্যায় বেদনা । হস্তপদের অস্কুলিতে ফুস্ছুড়ি দৃষ্ট 
হয়। শরীরের সকল স্থান লালবর্ণ হয়, ইহা কিছুদিন থাকিয়া ক্রমে ক্রমে লোপ 
পায়। আক্রান্ত স্থান অসাড় ভয়, কোন কোন স্থানে লালবর্ণ ন হইয়! একেবারেই 

অসাড় হয়। 

নাফুসমৃহ স্ুল বোধ হয় এবং টিপিলে বেদনা হয়। আক্রান্ত স্থানে ক্ষত হচ়্, 

হস্তপদের অস্গুলির বক্র 'ও ক্ষত হয়। দীঘ দিন হইলে অন্ুলি পসিয়া পড়িয়া 

যায়। 

এই প্রকারের কুষ্ঠ দীর্ঘকাল অঙ্গের কোনও ব্যতিক্রম না করিয়াও থাকিতে 

পারে। মাংদপেশীর ভুর্ব্বলতাঃ অঙ্গুলি খসিয়! পড়ে কোনই ঘগ্রণা হয় না। শরীর 

দুর্বল হয়, তখন অন্তান্ত ব্যাধি আক্রমণ করে। আইরাইটিন,. ক্যাটারেই, 
খাইসিস্, ভিলিরিম্বাম, মেলাস্কো পিয়া, প্রকাশ পায় । সাধারণত পুরুধ এবং স্ত্রীর 

জননশক্তির লোপ পায়। | 
আযুর্ধেদমতে কুষ্ঠ অগ্টাদশ প্রকার। 

নহাকুষ্ঠট--৭ প্রকার । 

ক্ষদরকুষ্ঠ--১১ প্রকার। 

মহামতি চরকের মতে মহাকুষ্ঠ এই সাতপ্রকার-(১) কপাল, (২) গুড়ুম্বর, 

(৩) মুল, (৪) খম্যজিহ্বা, (৫) পুগুরীক, (৬) সিখ্ব, (৭) ককণক । 

(১ কপাল £--ইহাতে পিত্ত বেশী কুপিত হয়- আক্রান্ত স্থান শুন বোধ 

হয় এবং হুচীবেধবৎ যগ্ত্রণাদয়ক হয়। চম্ম পাতাল। কর্কশ ও রক্তা হয়। 



২. র চিকিৎসক চতুর্থ ৰ্ধ 

কিরদংশ কৃষ্ণবর্ণ কিন্নদংশ অরুণবর্ণ ইহা খাপারার আভার ন্তায় নু পৃষ্ঠ 
(09:5০) ও সেইরূপ বর্ণ বিশিষ্ট তজ্জন্ত ইহার নাম কপালকুষ্ঠ। 

(২) ওড়স্বর £-_ইহাতে পিত্ত কুপিত হয়-_তজ্জন্ত জাল৷ বোধ হয়, দাহও 

কুযুক্ত হয়, এবং যন্ত্রণাদায়ক হয়, ইহার বিশেষ লক্ষণ আক্রান্ত স্থানের লোম 

পিঙ্গলবর্ণ হয়। ইহার আকৃতি গুড়স্বরের অর্থ।ৎ ডম্ব,রের হ্যায় তজ্জন্ত ইহাকে 
ওড়,স্বর কুষ্ঠ খলে। 

(৩) মণ্ডল £--ইহা কফ দুষিত জন্ত হয়। খুব পুরু গোলাকৃতি লাল উদ্ডের 

বাহির হয়। ইহার! প্রথমে পৃথক থাকে পরে একত্রীভূত হয় । তাহারা কখনও 

লাল, কখনও শ্বেতবর্ণ, এক স্থানে উভয় প্রকার আক্রমণ হয় । স্থায়ীভাবাপন্ন আর, 

তৈলাক্তবৎ চক্চকে উন্নত মগুলাকাণ পরস্পন্ণ মিলিত । 

(8) খাধ/জিহ্ব। £--ইহাতে পিত্ত কুপিত হয়, আক্রান্ত স্থানের ত্বকের 

বেদনা বোধ হয়, ত্বক ককশ ও শক্তবোধহয়। মধ্য স্থান ্তামবর্ণ ইহ! খষ্য 

অথ।ৎ হরিণ জিহ্বার আকৃতির স্বা় আকৃতি বিশিষ্ট তজ্জন্ত ইহাকে খধ্/জিহব। 

কছে। 

(৫) পুগুরীক কুষ্ঠ ১--ইহা! কফ দুষিত হইলে হয়। আক্রান্ত স্থান ফুলিয়! 

উঠে। ইহা! পুগুরীকদলের স্তায় আকুতি বিশি্। ইহার প্রাস্ততাগ সঙ্খেত 

রক্তবর্ণ, মধ্যভাগ সম্বেত আরক্বর্ণ। ইহা দেখিতে পদ্মের স্তায় তজ্জপ্ত ইহাকে 

পুগুরীককুষ্ঠ বলে। 
(৬) সিখু £-_-ইহ! দেখিতে লাউফুলের আকৃতির সভা আকৃতি বিশিষ্ট। 

আক্রান্ত স্থানের ত্বক পাতল! শ্বেত লোহিতাত্ম ক তাত্রবর্ণের শ্তায় বোধ হয়। ইহ! 

বুকে ও অনেকস্থান ব্যাপিয় হয়। আক্রান্ত স্থান ঘর্ষণ করিলে ধূলকণার গ্তায 

পদার্থ বাহির হয়। 
(৭) ককণক £_-ইহাতে বায়ু পিত্ত কফ, ব্রিদৌষই কুপিত হয়। অনেক 

স্থান জুড়িয়া হয়, ইহার মধ্যস্থল লালবর্ণ ও পা্্ব কৃষ্ণবর্ণ, কখনও পার্থ লাল ও 
নধাস্থল কাল । ইহ! দেখিতে কাচের স্তায অকৃতি বিশিষ্ট তজ্জন্ত ইহাকে ককণক 

বলে। | 

ক্ষুদ্র কুষ্ঠ--১১ প্রকার । 
১। এক কুষ্ঠ--ইহ। কফ দৃধষিত। ইহাই প্রধান তজ্জন্ত ইহা এক কুষ্ঠ। 



১ম সংখ্যা কুষ্ঠরোগ ২৯ 
০ সস সা. রস পা রম পপ এ. আত 

আক্রান্ত স্থানে ঘর্ম হয় না। খুব পুরু, লাল মৎশ্তের শ্থায় অর্থাৎ চক্রাকার 

ও অভ্রস্তর সদৃশ । 

২। বৈপাদিক-_বায়ু ও কফ দুষিত হয়। হম্ত পদের চন্ম ফাটিয়া যাঁয় ও 

বেদন! হয় । 

৩। চন্মাথা-_- আক্রান্ত স্থানের চর্ম ককশ, শুক, পুরু, কাল, হস্তীচম্মের 

হায় বোধ হর। ইহা বারু ও কফজ। 

৪ | কিটিম- ইহাতে চন্দ ককশ, 0101778 ক্ষতশুক্ষ হইলে যেরূপ হয় 

সেইরূপ হয়। ইহার বর্ণ শ্বেতরক্ত মিশ্রিত । 

৫ | অলসক-__ইহাে ত্বকের উপরে গঢ় ফুস্ধুড় বাহির হয় ও 

বেধন! হয়। 

৬। দক্র মগুডল- যে উন্নত মগ্ুলাকার কুষ্ঠ কওুযুক্ত, রক্বর্ণ পিড়ক! সমুছে 

ব্যাপ্ত তাহাকে ধদ্রমগ্ডল বলে। 

৭| পামা- হক্ষ সুক্ষ আবানিত সদাহ কও বিশি পিড়কা সমুহকে পামা 

কহে। 

৮। চ্রদল--যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ, শুলবৎ বেদন1 বিশিষ্ট, কুষুক্ত, স্ফোটক 

ব্যাপ্ত ও স্পশাসহ এবং যাঁহ! হইতে মাংস গপিষ্জা! পড়ে । 

৯1 সঙারুঃ-রুক্ত বা শ্তামবর্ণণ দাহ বেধনাশিত ধু" ব্রণকে সতারুঃ 

কহে। 

১০1 বিস্ফোটক--শ্াম বা! অরুণ বর্ণ পাতলা চম্ম বিশিই ক্ষোটক সমুহকে 

বিস্ফোটক কহে। 

১১ বিচর্ছিক1-_ গ!ম বর্ণ, স্রাবযুক্ত এবং কও ও পিড়ক! বিশি। 

ক্রমশঃ । 



দেশীয় ভৈবজ্য তত্বে সজিন। 

লেখক--শ্রাউমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় 

(হোমিওপ্যাথ এম, ডি) 

বসন্তের প্রারতে সজ.নে খাড়াঁর চড়চড়ি একটা মুখ রোচক জিনিয। এই 
উপাদেয় সামগ্রীর ত্বাদ সকলে গ্রহণ করিয়া থংকেন কিন্ত ইহার ভৈষজ্য তত্ব 
অনেকের ন1 জানা থাকিতে পারে । সে কারণ ইহা চিকিৎসকের সহদয় পাঠক 

বর্গকে উপহার ম্বরূপ আম্বাদন গ্রহণার্থ দেওয়া হইল। 

বর্ণনা! £-- 

জাতি--11012700 0 

শ্রেণী--110111)0%, 72075 2051)01072 

ইংরাজী নাম-_-1007507701917 70০ 

সংস্কৃত নাম--শোভাঞন 

উৎপত্তি স্থান--ভারতের সর্বত্র 

বীজের নাম-_শ্বেত মরিচ 

ব্যবুছার্ধা 'অংশ-_ফল, মুল, বন্কল, পত্র, গন, বীজ, তৈল, মুলের 

বন্ধল। 

অতি প্রাচীন কাল হইতেই সজিনা খাদ্য ও ওষধ রূপে ব্যবহৃত হইয়া 
আসিতেছে। পূর্বকালে সজিনা শোভনার্থে ব্যবহৃত হইত--এ কারণ সংস্কৃত 

গ্রন্থে শোভাঞ্জন, কামিনীশ, স্ত্রী-চিত্রহারী প্রভৃতি নামে ইহার আখ্যা দেওয়া 

আছে। প্রত্যেক দেশেই ভিন্ন ভিন্ন নামে ইহ! প্রচলিত । তামিল মরঙ্গাই, 
ন্েলেগড মোনাগ প্রভৃতি শব্দের সহিত ইহার মিল আছে। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে 
শাম, শেত ও রক্ত তিন রকম সজিনা'র উল্লেখ আছে । এদেশে কিন্তু শ্বেত রঙ্গের 

দেখিতে পাওয়া যাগ । 

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ব--ইহার পরিচয় বর্ণনা বানুল্য। বীজের শাসে 
এক প্রকার তৈল থাকে । শান শ্বেত বর্ণ ও উগ্র। গদ যখন নির্গত হয» তখন 
অস্বচ্ছ ও শ্বেত বর্ণ কিন্তু ক্রমে বাযু সংস্পর্শে প্রথমে পাটপ পরে গাঢ় লালবর্ণ ধারণ 



১ম সংখ।। দেশীয় ভৈষজ্য তন্তে সজিন! ৩১ 

করে। এই বর্ণ পর্গিবর্তন কেবল বহিদ্দেশে দেখা যায়। অভ্যন্তরঠশ পুর্ব 

শ্বেত বর্ণ থাকে । বৃক্ষে কীট দংশনে বা অগ্ররূপ আঘাত লাগিলেই গঁদ নির্গত 

হয়। বন্কলের অভ্যন্তর শুত্রবর্ণ বিশিষ্ট, বাহাদেশ ঈধৎ পাটন বর্ণ। অভ্ন্তর 

অংশ কোমল, সান্থর, ঈমৎ পীতাত যুক্ত। ইহার বন্ধলে যেমন তীব্রগন্ধযুক্ত পদার্থ 

বিগ্কমান থাকে. কাষ্ঠেও তদ্রপ পদার্থ আছে, ওবে তাহার পরিমাণ অন্প। কন্দ 

জল সহ চুগ্াইয়ালে উদ্বায়ী তৈল পাওয়া! যায়। তাঁহার গন্ধ বড় তীব্র ও রশ্থুনের 

গন্ধের মত। ইহার ছালে শুভ্রতর্ণ বিশিষ্ট উপদ্ষার বর্তমান থাকে। ইহার 

প্রতিক্রিয়া সাধারণ উপক্ষারের স্থায়। স্মুরালার সহ সার প্রস্বত করিলে তন্মধ্যে 

'অবস্থিতি করে । জল বা ঈথারে অভি লামান্ত দ্রব হয় কিন্ত জল অয়ান্ত হইলে 

উত্তমরূপে গলিয়া যায়। এলকোহোল ও ক্রোরোফর্মেও দ্রব হয়। যবক্ষার 

দ্রাবক সহ পীতাভ ও গন্ধক দ্রাবক সহ লাল ও পাটল বর্ণহয়। ছালের মধ্যে 

পুন! পাওয়া যায় । ইহাঁও আবার ছুই প্রকার গুণ বিশিষ্ট । একটা এমোনিয়ায় 

দ্রব হয় অপরটী দ্রবতয়না। উপরোক্ত ধুনাদ্প্ন ব্যতীত কবিক অম, গঁদ, ভগ 
বর্তমান থাকে । চিকিতস। শংন্বে ইহার সরস মূপ হইতে ওমধ তৈয়ার হয়| 

শরৎ কালে ও বসন্তের প্রারস্ডে বৃক্ষ পল্লবিত হইবার পূর্বে মূলের ক্রিগ। অত্যন্ত 

প্রবল থাকে। এই মুল দীর্ঘ, নলাকার, শ্বেহব্ণ, ঈষৎ [মষ্ট, উগ্র ও কটু 

'মান্ব!দ যুক্ত । 

ক্রিয়া £_আগ্নে্, বাযুনাণক, উত্তেক্বক, বলকারক--এই বলকারক ক্রিগ্লা 

নযুমগ্ডলে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় । আবণ ক্রিয়া বদ্ধক-_মৃক্স কারক কফ 

নিঃসারক, পিততনিঃসারক, রক্ত নিঃসারক, বমন কারক, বেদন! নিবারক, কৃমি 

নাশক, অশ্মরী দ্রাবক, স্থানিক প্রয়োগে উগ্রতা সাধক ও ফোঙ্ষা কারক । ইছার 

ফান্ট কিঞিত অধিক মাত্রা পান করিলে বমন ভইয়) যায়। এক খণ্ড চর্ধস 

করিলে স্থানিক্ক উগ্রতা সাধন করিয়া লালা নিঃসরণ করে । আফুর্বোদ শাস্ত্রে 

ইহার আরও অনেক গুণ বর্ণনা! আছে-_- 

প্লীছানং বিদ্রধ হস্তিং ত্রণন্প পিত্ত রক্তকৃৎ” 
“মেদোহ পটা বিষ লী গুল গণ্ড রনাং হরেৎ” 

পুষ্প সম্বন্ধে ১ 
রুমি রুৎ কক বাতপ্ং বিদধি প্রীহা গুঞ্সজিৎ” 
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ফল সম্বন্ধে _ 

“শুল, কুষ্ঠ, ক্ষয়কাশ, গুল্হৎ দীপনং পরং” 

“শোধ বিদ্রধি গুল্ম নালি* 

স্থতরাং প্রীহা রোগ নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অদ্বিতীয়। আযুর্ববেদের 
“সর্ব জরহর লৌহ” নামক ওষধে ইহার অস্থিত্ব থাকে, অজীর্ণ জন্ত উদরাধান ও 

তজ্জনিত শুল বেদনায় সজনে পাতার রস উপকার করে। মুত্র কারক ও অশ্মরী 
ড্রবক রূপে কোমল পত্র সিদ্ধ করিয়া! সেই জল পানের ব্যবস্থা বিশেষ ফলপ্রদ। 

বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের সর্ষপ ভুলের সহিত সঞ্জিনা'র ছাল মিশ্রিত করিয়! তৈল 
প্রস্তুত কারীএ] উগ্র গন্ধ উৎপাদন করে। প্লীহ! ষরৎ বিবর্ধন জন্ত উদরী হইলে 

প্রয়োগ কৰা হন্ব। গভীরম্তর স্থিত প্রধাহ ও ক্ষোটক চিকিৎসায় সব্রিন! ব্যবহৃত 

হন্ব। মগের বন্ধল সি জল সহ হিং ও সৌন্ধব লবণ মিশ্রিত করিম! প্রয়োগ 

কর! হন। প্রদাহ যুক্ত স্থানে মূলেব্র ব্কল বাটিক! প্রলেপ দেওয়া! হয় ও তৎসিদ্ধ 
জল দ্বারা সেক দেওয়াহয়। এ কাণ অশ্মরী দ্রব করার পক্ষে ও উপকারী! 

যথেষ্ট পরিমাণ পান করিতে হম্ব। শ্বেত মরিচ বাটিক উত্তেজক প্রলেপ রূপে 
প্রয়োগ করা হয়। কর্ণশ্ল নিবারণের জন্ত সঙ্গরনের আট! তিল তলে মর্দন 
করিয়া! গ্রপ্ধোগ করিলে উপকার হইতে পারে । শিরশুলে প্রয়োগ করিতে হইলে 
উক্ত গঁদ ছগ্ধের সহিত মর্দন করিয়া প্রলেপ দিতে হম্ম। মূলের রসহুদ্ধ সহ পান 

করিলে কলমি নাণক, বলকারক ও মুত্র কারক বুপেকাজ করে! শ্বাস ও কাশ 

রোগেও উপকারী । বন্ধপ বাটিয়। পুএটিদ রূপে ব্যবহার কর! যায় কিন্ত ত্বকে 

জাল! উপস্থিত হনব । মৃগি হিষ্টিরিয়াতে ব্যবহার কর! চলে । পুরাতন সন্ধি বাত 

পীড়া ফোফা করার জন্ত স্থানিক প্রয্োগ উপকারী। গর্ভম্রাবের জন্ত ছা 

স্ত্রীলোক সঙ্নে বন্ধল চূর্ণ এক তোল! মাত্রায় সেবন করে। শুফ মূল সহ আট! 

মিশ্রিত করিয়া জরাধু গহ্বরে প্রন্নোগ করিলে সহজে গর্ভনাশ হয়। মান্রাজ 
অঞ্চলে বৃশ্চি ক্ধ দংশনের আল! নিবারণ জন্য নিয় লিখিত 'ওষধ ব্যবহৃত হয়। 

সিন! বন্ধল 

শ্বেত মরিচ 

তামাক 

বারুদ 



১ম সংখ্যা এস্পিরিণ ব্যবহারের কুফল কিন৷ ৩৩ 
পপ পরপর স্পা  প্্প ০ আপ - পপ বাপ পে পাপা সপ পাশপাশি শসা শী সপ ০ পপ পরার 

একত্র বাটি! কাদার নায় করতঃ তদ্বারা সলাক প্রস্ত কিয়! শুক করিয়া 

রাখিতে হয়। স্থানে বুশ্চিক দংশন করে সেই স্থানে সেই সলাকা জলসহ ঘর্ষণ 

করিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। ইহাতে উত্তম চাটনী প্রস্তুত কর! যাইতে পারে। 
সম্নের কোমল টাট ক] মূপ কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া! তদ্বারা বোতলের অদ্ধাংশ 
পূরণ করতঃ উত্কৃ্ ভিনিগার দ্বারা বোহল পুর্ণ করিতে হইবে। তারপর 

খধোতলের মুখ বৃদ্ধ করিয়া ১৫ পিন উন্ুত্ত স্থানে বাখিয়। দিবে, রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির 

ভোগ করিবার পর ছাকিয়! শিক! লইয়। মুল সমূহ ফেলিয়া! দিতে হয়। মাত্রা 

২২ ড্রাম বা তদৃদ্ধ। প্রতাহ দুই তিন বার জলসহ সেবন করিলে ওষধের 

ক্রিয়াও হইবে ও মুখ রোচক হইবে। 

প্রয়োগরূপ 2--0917)1)7711861 5]01106 9% 1100401581150 ০ 

11০75001ন কুট্রিত ২০ আং তিক্ত কমলার ত্বক কুট্টিত ২, আং জানফল 

কুট্রিত ॥* আং পরিসষ্কত স্থরা ১ গ্যাং জল ৩ পাং একত্র মিশ্রিত করিয়া এক গ্যালন 

চুক্সাইবে। মাত্র! ১২ ড্রাম। 

এস্পিরিণ ব্যবহারের কৃফল কিনা ? 

লেখক-_শ্রীনিত্যানন্দ সিংহ এল) এম, পি 

ব্রোগী--আমি নিজে, বয়স ৫৬ বদর ৫ মাস। 

পূর্ববর্তী গীড়া__গত অগ্রহায়ণ মাসে ব্যাসিলিউরিয়। পীড়ায় আক্রান্ত তইস্া- 

ছিলাম। ইঠার শ্লবিশেষ বিবরণ ১৩৩২ সালের পৌঁষ সংখায় বিস্তারিত বর্ণন। 

করিয়াছি স্থতরাং তদ্রলেখ আর নিয়োজন । 

বর্তমান পীড়া--বিগভ ৫ই বৈশাখ তারিখে (পরাতে বলিষ। থাকিতে থাকিতে 

বাম দিকের 'অঅস-ইন-নমিনেটাম ও সেক্রাম অক্কির সংযোগ স্থলে বেদনা অনুসৃত 

তয়। ৬ই ও৭ই শারিখ এঁবেদনা অত্যান্ত বুদ্ধ পায়। বেদনার বিশেষত্ব এই 

৫ 
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শপ বাপ এ ৮০ রর রস ররর রা বস, বাপ্পা, হা, 

যে চুপ করিয়। বসিক! থাকিলে কোনরূপ বেদশ। আছে বলিয়া বোধ হইত ন1। 

উঠিয়া ধাড়াইতে গেলে ব! শুইতে গেলে, গুড়ি মাড়িয়! কোন জিনিষ উঠাইতে 

গেলে বা রাস্ত!র় চলিতে গেলে অসহা বেদনা বোধ হইত । কাশিতে ব! হাচিতে 

গেলে ঠিক প্র স্থানেই বেদনা হইত । ৫ই হইতে ৮ই পর্)স্ত একেবারে দাস্ত না 

হওয়ায় ৯ই তারিখ গরম জলে সাবান গুলিয়। এনিম! লওয়৷ হয়। একবার 

কতক গুটুণে মল নির্গত হওয়ার পর ভনেকটা আম ( 210008) নির্গত হয়। 
এই তারিখ ৫ গ্রেণ মাত্রায় ১ বার এস্পিরিণ ব্যবহার করি: 

১৭ই বৈশাখ কোমরের বেদনা ঘনেকটা কম পড়ে, অস্ত পুনরাক্ ২ পুরিয়া 
এসপিরিণ ব্যবহার করি ওবেশন্ুস্থ পাকি । একেবারে বেদনা অন্তষ্িত না 

হইলেও উঠিয়! বসিবার ক্ষমতা হইয়াছিল। 

১১ই টনশাখ এনে ২ পুরিয়। এস্পিরিণ ব্যবহার করিয়াছিলাম। 

১২ই বৈশাখ--মাগামী ১৪ই বৈশাখ তারিখে একটি কন্তার বিবাছের দিন 

স্থির থাকায় আংজ্মীয় স্বজনগণের আগমনে ও কাজকন্ম দেখিবার জন্ত বহুবার 
উঠাবসা ও উঠিয়া হাটিয়্া বেড়াইতে হইয়াছিল। এদিনে আর কোন ষধ 

বাবহার করি নাই এবং অপেক্ষারৃত মুম্থও ছিলাম। বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়। এদিনে 
১টা রোগী দেখিবার জন্ত গোগাড়ীতে যাতাদ়্াত করিতে হইয়াছিল। বাতায়াতে 

রাস্তা ৯ ক্রোশ হইবে। 

১৩ই বৈশাখ-_প্রাতে শধ্যাতাগ করিয়া প্রস্নীব ত্যাগ করিতে যাইয়া দেখি 

ঘতখানি প্রস্রাব হুইল সমস্তই রক্ত মিশ্রিত। প্রআব ত্যাগ কালীন কোনরূপ 

জ্বালা যন্ত্রণ। ছিল না । ঘণ্ট। খানেক পরে দ্বিতীয় বার প্রমাব ত্যাগ করি তাহাতে 

আর রুক্ত ছিল না। বেল! আন্দাজ ১০ টার সময় পুনরায় প্রস্রাব হয় তাহাতে 

প্রথমে স্বাভ।বিক প্রমাবের স্তায় কতকট। প্রশ্রাব নির্গত হওয়ার পর ব্রক্তমিশ্রিত 

প্রশাৰ নির্ঘত হয় তাহার পর ফোঁটা কতক শুদ্ধ রক্ত নির্গত হয়। তাহার পর 

বেলা আন্দাজ ১টার সময় পুনরায় শ্বাভাবিক প্রত বের স্তায় প্রত্রাব হয় । এইবার 
গ্রত্থাব একটি মোট! কাচের নলে ধরিয়াছিগাম, কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম নলের 

উর্ধাভাগে সামান্ত পরিমাণ রক্ত জমিয। আছে। এই প্রআাবের সাধারণভাবে 

পরীক্ষা করিস! দেখ! বায় যে উহার আপেক্ষক গুরুত্ব ১০০৭ প্রতিক্রিয়া অলস, 

এপবুমিন নাই । বেল! ৪ট!র সময়ে যে প্রসাব হয় তাহাতে প্রথমে স্বাভাবিক 
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কি এ পস্স শ সে সপ পাস লা বি সস সস ৯ শি সস 

প্রা, পরে রক্ত, মিশ্ুত ও পাঁঞ্শেষে শুধ «কত |নগত হয়। শন্ধ]। হইতে সমস্ত 

রাঞ্জি মধ্যে বান প্রজ্রাব হইয়াছিণ (ক তাহাতে ঈক্ত ছিল [কন দেখি নাই। 

এদিনে রক্ত রোধের জন্ত ১০ গ্রেণ মাত্রাযস ২ বার ক্যাণ।সয়ম গ্যাকটেট ব্যবহার 

করিয়াছিলাম। 

১৪ই বৈশাখ-_প্রতে শ্যা ত্যাগ করার প্র ৫ষ প্রআাব ত]াগ কঃ তাহাতে 

রক্ত ছিল না। তাহার পর যে প্রস্রাব ত্যাগ করি তাহাতে রত ছিল। এধিনে 

সমস্তদিনে ৫1৬ বার প্রস্রাব ও]াগ করিয়া|ছলাম। পধ্যায়ক্রমে একবার রক্ত 

প্রজাব পরেগ বারে খব(ভাবিক শ্রআ্রাব নিগশ হইয়াছিল । মনে করিয়াছিলাম 

কণ্ত! সন্প্রধান কএতে হহবে সুতরাং আজ আর ওষধ ০সবন কাগব না কঙ্ 

সন্ধ্য। পধ্যস্ত শরীর অ।৩শয গুব্বল হইয়া পড়ায় বাধ্য হহয়া ১৫ এেদ ক]ালাসমম 

গাঠাকটেট ব্যবহার কাঞ। [ববাহের রাত্রি নানা কাজে বাস্ত [ছলাম সুতরাং 

শানে প্রআথের সহিত এক নিত হহল কণা তাহা দেখি লাই । 

১৫ই বৈশাথ--গ্রাতে দেখিলাম প্রত্বাব বেশ পার ৩ঞাচ ৫ গ্রেণ কঠাপ- 

সিয়ম গ্যাকটেও ব্যবহার করিপাম। এঁধন হহতে আঙ্জ পর্যযগ্ড আর রক্ত প্রজাব 

হয় নাই । শ্রথমদন রক্কু এক্রাব হওয়ায় অসইন পমিনেটাম ও সেক্রাম অস্থির 
যোগ শ্ছলে যে বেদনা! ছিল তাহা খুব কন ভহয়াছিল। ১৮ই ভারিখে বেদনা 

পুনরায় একটু বৃদ্ধি পায় এবং ২৩ দিন পাস্তও হয় নাহ, এ কারণ ১ 'আউন্গ 

লিকুইড প্যারাফিন ব্যবহার ক্রি ধাস্ত পারার হওয়ার প্র ০ বেদনা খুব 

কম হইয়া যায়। 
[ববাহান্তে আজীয়ন্বজন (বিধান ইওস্া্ পর একদিন অন্পাক্ী বদয়া ভোগের 

[ব্যয় [স্তা কারত৩ করিতে মনে হইল ত্রাইটস ডজিসের অন্ত কোন উপসর্গ না 

হইয়। কেবণ মাত্র রক্ত প্রজাব হইল এরূপভাবে ব্রাইটস ি!জজজ আর 

কাহারও কখন হইতে দেখি নাই । পর মুহুত্েহ মনে হহণ হবে এহ রক্ত প্রআাব 

ব্যাসিলিউরিয়ার ফোন উপসর্গ হইবে কিন্তু এগ্রশের ঠিক সমাধান করিতে পারি- 

লাম না। তাহার পঞ্জেই মনে হইল পীড়াক্রান্ত হৎরার পুর্বে ৩ ধিনে ২৫ 

গ্রেণ এন্পরিণ ব্যবহার করিয়াছি ইহ! বোধ হয় শাহারই ক্রিয়। হহবে। 

+4981109170 10101 15 00006067 27 01701021150 1059010510150 2010 

01)00 3901101)) 0011969151/৩ 10191) 05109150101) 00009 90055156০10 



৩৬ চিকিত্সক চতুর্থ ্ধ 

1 0179 1১15051)1,0210 25070 7) (0 112100, ৮ গেম 0০000000600. 11) 

109 ৮০ 80 10111166915 012 08711505069] 11709562018 190৮ 168 930106101) 

18 10৮. নু 801)0 111)05 000308 91010001521) 010০0% 10 

/11)111007710119 001-0110,% 

1 91705185 16০692৮ স901০5 0050. 1015 0050010005- অর্থাৎ ইহ] 

ব্যবহারে কখন কখন নিফাইটিস হয় এবং তাহাতে রুক্ত প্রশ্রাব হয় ও এলবুমিন 

নির্গত হয়। 

দীর্ঘকাল চিকিৎসা কার্ষ্যে ব্রতী থাঁকিয়। বু রোগীকে এসপিরিণ ব্যবহার 

করাইয়াছি এবং একাদিক্রমে ২ সপ্তাহ বা তদধিক কাল প্রয়োগ করিয়াছি 

কিন্তু কাহারও রক্ত প্রস্রাব হওয়ার কথ শুনি নাই। আমি আমার জীবনে 

পুর্ব্বে আর কখনও এসপিরিণ বাবহার করি নাই। এই কারণে এস্পিরিণের 
ক্রিয়া! বটে কিনা ইহা জানিতে ইচ্ছুক । 

পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ অনুগ্রহ পুর্ববক এই রক্ত প্রস্রাবের কারণ নির্দেশ 
করিয়! প্রবন্ধ লিখেন তাহা সাদরে প্রকাশিত হইবে এবং আমিও নিজে উপকৃত 
হইব। যাহ! বণিত হইয়াছে ইহার অধিক কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে 
পত্তোত্তরে জানাইতে পারি। 



চিকিৎসক 
2হহাচ্নিওসতাল্পিক্ ভঙস্ণ 

সহ-সম্পাদক--শ্রীউমাকান্ত চট্টোপাধ্াায় 
হোমিওপ্যাথ এম, ভি 

৩০ রর এরর _ চি 
আর ওযা» » এ হা রাজ আ,০ মস ক্ঞল 

চিকিৎস। জগতে হোমিওপ্যাথি 

লেখক-_জ্রীঅভয়পদ চট্রোপাধায় 13. 4 তি. 1311 

বাজশক্তির সাত ব্যভীত অধিকন্ত এলোপঢাথির প্রবণ প্রভাব ও অতা- 

চার সন্বেও হোমিওপ্যা'ণথ ধারে ধীরে জগতে ষে প্রসার পাত করিয়াছে ও কার- 

তেছে এবং চিক্ৎসা জগতে বে বুগাস্তর আনয়ন কীিয়াছে ভাহাতে স্বতঃহ মনে 

হয় যে ইহার পশ্চাতে এমন একটা এশা শাঞ্ড রাহয়াছে, এমন একটা সতের 

সন্্া হর্ভমান রহিয়াছে যাহার £ভাবে হোমিওপণাথি জগতে আপনর যশ: প্রতি- 

চিত করিতে সমর্থ হইন্বাছে। এহ শক্তি ক এবং কোথা হহতে আপিন ? 

হোরমিওপ/থির উতপাস্ত ও ভিত কোথা? এ [িবময়ে আলোচনার প্রবৃত্তি 

মানবের মনে স্বত্ঃহ জাগারত হয়। সেই প্রবৃত্তির বা কৌহুইপের বশবন্তী হইয়। 

নিজের শক্তিন্ন বিচার না করিয়াই এই খিবয়ে প্রবৃত্ত হইগ়াছি। যাহা "সঙ তাহ! 

থাকিবেই এবং যাহা! 'অস২, তাহ! কখনই িগ্িবে না । এখন আলোচ্য বিষয় 

এই যে 'হোমি৬প্যাথি? মগ্রের সায় রোগ নিবারণী শক্তি কোথা হহতে পাইল? 

মহামতি এলোপ্যাথ্থ গণের কঠোর সমালোচনা সন্বেও ইহার অনাদর না হয়া 
আদর বর্্ধত হইতেছে কেন? একটু স্থিরগাবে আলোচনা! কঙ্গিলেই ইহার 

মীমাংসা অতি সহজ হইয়া পড়ে । গুণীর জাদর সর্বভ্ই হয় কি প্রথমে নয়। 

যে পধ)স্ত না গুণ খাহার প্রকৃত সব প্রমাণ করতে পারে সে পধ্যস্ত মানব শাহ। 

কে নানা কদধ্য আখ্য। দিয়! থাকে কিন্ত যখন একুত শত্ব জানিতে পারে তখন 



৩৮ [ঢাকশুসক চতুর্থ ব্ষ 

পর পপ সপ শপ পল পর সস সস সা ৮ সা ০ এ ৮৩০. পথ পপ পপ পি পপ আর” রা পা” এর পস্প 

তাহার আদর ন1 করিয়া আর থাকিতে পারে না। যাহ! সনাতন দত্যে্ন উপর 

প্রতিষ্ঠিত তাহাকে কখনই মিধ্য! প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। 

এই জগতের পশ্চাতে আমাদের অলাক্ষতে থাকিয। যে অচিস্তনীক্প মহিয়সী 

শক্তি জগতের স্যষ্টি স্থিতি লয়ের একনাত্র কারণরূপে বর্তমান তাহ! বৃহৎ ও সুক্ষ 

উভয় ভাবেহ বিকাশিত হইতে পারে । বুহৎই হউক আর হুশ্পই হউক উভ- 

য়েতে গুণের কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। উতযেতেই জগৎ নিন্মাণকারাী 

ব৷ জগৎ বিধ্বংসনী শক্তি তুল্যভাবে বর্তমান । 

বৃহচ্চ তাদ্দব্যং অচিস্তযরূপং 

সক্াৎ চ তৎ্স্কম্মতরং বিভাতি 

দূরাৎ সথদূরে তধিহাস্তিকে চ 

পশ্ঠশ্বৈহেব নিহিতং গুহায়াং 

ইহাতে সেই কুঙ্ম বা বৃহৎ জগতের মুলীভূত কারণের সর্ধব্যপকত্থ নিক্খপিত 
হইল। এই শন্তির একত্র সমাবেশ হইলে যে তেজের আবিভাব হয় শাহ! 
আমাদের ধারণার অতীত এবং তাহাই 'ব্রহ্মণ | 

ন তত্র হুধ্যোভাতি ন চন্ত্রতারকং 

নেম। বিহ্যতে! ভাস্ত কুতোমং অগ্রিঃ 

তমেব ভাস্থং প্রতিভাতঠি সর্নবং 

তশ্ত।ভাস! সব্বমিদং বিভাতি । 

আবার এই শক্তির যে বিভিন্ন সুশ্মাত্ব প্রকাশ তাহাই 'পঃমাণুবাদ”। হোমিও, 

পা1থি এই পরমাণুবাদের উপর গ্রতিষ্ঠিত তাই অনভ্রাপ্ত। উপরিউক্ত শ্লে!ক 

হইতে দেখা গেল যে জগতের যাহ! কিছু সেই শক্তির দ্বার! উদ্ভাসিত বা তাহ! 

ত্বতন্র বিকাশ মাত্র কাজেই তাহা অবিনাশী। এই তত্ব হইতেই হোমিওপাথির 

10610010019) এবং ৪ই যুক্তির বলেই ইহার শুঞ্ শক্তির কাধ্য কারিত। সপ্রনাণ 

কক্তিতে পার! যা । 

বন্ধ শতাব্দী পুর্ধ্বে আধ্য খধিরা এই তত্থের আখিফার করেন ॥ এই জন্তই 

ধোধ হয় মকরধবজাদি আমুর্বেদোক্ত ওষধ থলে ১০১৫ মিনিট কাল উত্তমরূপে 

পেধিত করির়। প্রয়োগ বাবস্থা । যহই অন্ধ পরম:ণুতে :০1০৮০২) বিভক্ত হইবে 
ততই সহজে পরমাণুর সমষ্টি এই দেহে মাশোধিত হইবার সুযোগ পাড করি!ব। 
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তাহার] “সম সমং সমন্/ত* এই এত্বের ও আব্ক্ষিত্ী। তাই বিকারাধি রোগে 

অন্ন মাত্রায় বিষ প্রয়োগের বাবস্থা আছে! তারপর মহত্ব! হানিমাণ আধুনিক 

যুগে এই সত্যের আবিষ্কার করিয়। জগতের অশেম কল্যান সাধন করিয়াছেন 

এবং টিকিৎস! জগতে বুগরান্তঃ হট করিয়াছেন। এই পদ্ধতি অনুসারে কোনও 

ওষদ (শক্তি ) অঠিগুত্র কণাঁয় বিভক্ত হইলেও শান্ত নই হয় না ইহা পুর্বে 
উক্ত হইয়াছে | ইংবাঘী দর্শনাদিতে ও ৭1571015 20৮60- 10৮” কথাটির 

যথেষ্ট যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইয়াছে । আমাদের চ£ফিকই বাদুমণ্ডল দৃষ্টির 
অগোচর অঠি ক্ষুদ্র প্রাণিতে (19777) পরিপূর্ণ | উপযন্ত শত পাইলেই হা 

বদ্ধিত ও 'অনুরিত যয় | বাসীথছ্ে যে গছাতা? ধরা দেখিতে গাই তাহা 

সেইপ্ধপ শক্তি সম্পন্ন 000০1901) লাঘক উনপের অণু আনি সঙ্গ মাত্র!য় শগীংর 

প্রবেশ লাভ করিয়! রোগের কারণ শরীরে নানাবিম (1707) ন্ট করিয়া! শগীরকে 

সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে। পদার্থ মত্রেই তিন প্রকার শরীর বা গুণ বিশি, প্রথম 
গুল বা পঞ্চভোৌতিক, দ্বিহীয় কু বা পঞ্চ হন্যা্িক এবং তু শীয় কারণ ঝা আকাশ 

বিশিই। রোগ মন্বন্ধে অন্ত চিকিৎস! 'প্রণাণীর প্রযুক্ত থাক থাক ওুধণ পঞ্চ- 
ভূতাত্মক স্ৃলদেহের উপর কার্ধা করে কিন্কু ভোমিওপ্যাথিক নতে পঞ্চহন্মাত্রের 
উপর কার্য; করিপ্লা থাকে সুভরাং প্রাদ্ধন্ত পরিমাত্রায় উপকার ভয়। যোগ 

বলাদি দ্বার] আরোগা সাধন আর একট] উৎকুই উপায়, ইহাতে 'যোগীর] একমাত্র 

গ্রকৃতিরূপ আকাশের উপপ্র ক্রিয়! করেন। উলিখত আকাশ বা (ছার) 

ব্রহ্ম গের মূল, উহাতে সকল পদার্থাদি (81110720101 10701) সনিবেশি হ আছে 

উপমুক্ত ইচ্ছ! বা শক্ত দ্বারা] চাপিত হইলে ভাভার অসাদা কিছুই নাই। 

এই ভিত্তির উপর প্রতিঠিত বলিয়!ই হোমিওপ্যাথির এঠহ আশ্চরধ। রোগ 

নিবারনী শক্তি । ইহার বিরুদ্ধে বপিবার কিছুই নাই । হভার বিরুদ্ধবাদী হইতে 

হইলে জগতের মুলীভূত কারণ পরমাযুরূপে অবস্থিত 61018) কে অগ্রে দূর 

করিতে হয়। বাল হইতে, যে ক্মা শক্তির স্ফুহিতে জগৎ স্যজিত হইতে পারে 

তাহাতে যে রোগ নিবারণ হইবে ইভাঁতে আর বিস্মনের কি আছে? ইহা! হই. 

তেই অতি স্পইই প্রীত হইতেছে যে ভোমিগপ্যাথির আসন অতি উচ্চে। বিজ্ঞ 

চিকিৎসকের দ্বার! সুনিব্চিত গুধ্ধ প্রয়োগে না সারিঠে পারে এমন রোগই 

নাই । (ক্রমশঃ ) 



৪৩ চিকিশুক চতুর্থ বধ 

রম এপ তম তহসএ বর টস 

“চিকিৎসক” সম্বন্ধে একখানি পত্র 
শ্রদ্ধাম্পদেযু 

সবিনয় নিবেদন! 

অগ্ত আপনার বর্ষশেষের “চিকিৎসক” হস্তগত হইল । উহ! পাঠে বুঝিতে 

পারিলাম, আপনি চি£কৎসক হইয়াছেন কেবল অর্থ উপার্জনের জন্ঙ নহে, স্বদেশ 

সেবায় ও বিদ্ভাকে নিয়োগ করাই আপনার মুখা উদ্দেগ্ত । সংবাদ এবং মাসিক 

পত্র পরিচালন অভিজ্ঞতা আমার কিছু কিছু আছে। কাঙ্জেই আম বেশ জানি, 

“চকিৎসক” পরিচালনে আপশি কিরূপ ক্ষতি স্বীকার করিতেছেন । গাঠের 

পয়মা খরচ কাকির! চিকিৎ্স' বিজ্ঞান নিধয়ক মাপিকপত্র চালইবার স্পৃহ1 স্বার্থপর 

অর্থ পিপান্ ব্যক্তির থাকিতে পারে না । বারভূমের ছুরভাগ্য যে এনন একটি 

ভাল কাগজ শক্ত সমাজ সাদরে গহণে তৎপর হইতেছে না। 

আপনি এ্যালোপ্যাথির রাজেোব ব্যক্তি অথচ চিকিৎসকে হোমিপ্যাথির 

প্রাতিগর্ভি দেখিয়া আপনার উদ্দারঙাকেও প্রশংসা! করিতেছি । হোমিপ্যাথির 

বিভাগে “চিকিৎসকের” লেখকগণ নিতা আবশ্ঠ কীম্ত প্রধান ওধধগুলির গুন এবং. 

বিভিন্ন রোগের উপর উহাদের (ক্রয়। সম্বন্ধে ষে নুতন পধ্যবেক্ষণের ফল, মুদ্রিত 

করিতেছেন সেসব ফল পাঠ কয়া অনেকই লাভবান হইবেন এবূপ আশ! 

করা যায়। আমার প্রস্তাব আগামী বৎসর হইতে আপনি চিকিৎসকে, দেশী 

টোটকা চিকিৎসার ( অবশ্ঠ যে চিকিৎসার মধ্যে যুক্তি এবং খিভ্ঞান আছে, 

সেইরূপ টোটুকার কথাই বলিতেছি ) বিয়ে প্রবন্ধাধি প্রকাশ করন । কবিরাজী 

চিকিৎস! সম্বন্কেও আলোচনা থাক। উচত । 

আপনার উদ্দেপ্ত সফল হৌক, “চিকিৎসক” বীরভূমের গৃহে গৃহে প্রবেশ 

করিয়া রোগের প্রতিগাঁর করুক। নববর্ষে আপনাকে আমার আন্তারক প্রীতি 

সম্ভাষণ নিবেদন করিতেছি । আশ। করি কুশলে আছেন, এবং বাণী নিয়নি ৩কূপে 

পাইতেছেন। বাণীর আগ!মী সংখ্যায় “চিকিৎসক” সম্বন্ধে মন্তব্য দিয়াছি। ইতি-- 

প্রীতি মুগ্ধ 

সিউড়ি শ্রনুধাকান্ত রায়চৌধুরী 
১৫1২৬ সম্পাদক 'বীরভুম বানী” 



বানার »সল। 

অরুচিররুচি ! সৌগন্ধে মন মাতাউয়। তোলে 11 

অতীব মুখ রোচক ! !! 

সার কষ্ট করিয়া মসল৷ বীটিবার আবশ্যক নাই । 

৮০ 
শী আধুনিক সভ্যজগতে স্ীলোকদের ইহা আদরের বস্তু এবং গুহস্থজর বসু, 

খাইতে সুস্বাহ ও'বলকারক এবং কাধ্যে ফলবান প্রকৃতির সাহাষ)কারী। চাখু- 

বির স্থানে বাহার] ষ্টোভ বা ইকমিক-কুকার ধাতীত বানা কারবার সময় পান 

না, তাহাদের" এই সুগন্ধি মসলা নিতান্ত বিশ্বাসযোগ্য ভৃত্য । অগ্রিমান্দ) ও 

'অরচ অবস্থায় এবং শ্রান্ত ক্লাস্ত হইবার পর, যাহারা কিছুই খাইতে পারেন না 

তাহার এই মসলা ব্যবহার করিস দেখুন; তাহাদের মুখ ছাতিয়। যাইবে, ক্্ধা 

ও ভজম শ্তি বৃদ্ধি করিয়া দেভে, শ্যুহি ও উৎসাহ দ:ঃনে আপনার লুনা গ্যান্থা 

অটুট রাখিবে। 

সিদ্ধ__-ঘণ্ট, শুক্তে, ডাল্লা, ঝোল, দম, তরি-তরকারী, মাছ, নাংস, সস্, 

কোপ্তা, কালিয়া, কোন্মা, কাবাব ও স্থপ। 

ভাজা-মাছ মাংসের চপ ও কাটলেট । রোষ্ট-_মটন ফাউল ইত্যাদি 

তব শরকারীতে খুব নামান পরিমাণে ব্যবহার হয় বলিয়া! একটা বড় 

কৌটায় একটা লোকের দই মাসের বাবহারোপযোগী মসলা থাকে এবং এই 

আনন্দদায়ক সুগন্ধি মসল। যে কোন রম্ধলে ব্যবহার কর যায়, তৎসমুদায় মনোহর 

পররিপোষক খানে পত্রিণত করে। জাঁফরানের স্থাকস মুলাবান তেজস্কর মলল! 

দেওয়ায় রোগীর পক্ষে একেবারে অব্যবহাধা। | 

বড়টান ১ কৌটা ৪০, মধ্যম ॥০, ছোটটান নমুনার জন্ত ৩/০ 

বিবাহ যজ্ঞ হন্ভাদি বড় বড় কাধ্যে আমরা সন্গবর়াহ করিতে পারি পাইকারী 

দরের জনা পত্র লিখুন। প্রত্যেক মেসে ও হোটেলে জামরা নিক্মিতভাবে 

সাপ্লাই করিক্প। থাকি । 

ইহা আত সুচারুরূপে দঙ্িগ্ষিত অথচ হস্ত স্পৃ্ট নহে, দীর্ঘকাণ স্থায়া ও ভাল 
ভাবে তাজা ব্াখিবার জন্য লবণ মিশিত কর হর নাই । 

দি বনপাস কামারপাড়। ডাই ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং (রেজিস্্রাড ১৯১৪) 

পোষ্ট অফিস বনপাস--বদ্ধমান (বেঙ্গল ) 



দ্র দাবানল 
দাদের মত চর্মরোগ আর নাই। এই রোগটা ভাল হুইয়াও ভাল হইতে 

চায় না। ষে কোন রকমের দাদ হউক না কেন যত দ্িনেরই হউক না, আমা- 

দিগের এই 'ওষধ ব্যবহার করিলে স্থায়ী সফল পাঁইবেন। যে কোন চর্মরোগে 
এই ওষধ অব্যর্থ । বেশী কথ বলিবার আবশ্তক নাই, একবার ব্যবহার করিস? 

দেখুন । 

মূলা 'এক কৌট!।০ চারি আনা, তিন কৌট। ॥৮%* দশ আনা, ১২ 

কৌটা ২। আড়াই টাক! মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্। 

দস্ত মতন 
দাতের বেদন। বড় কষ্টদায়ক, এই বেদনায় কিছু খাইবার উপায় নাই, কথ! 

বলিবার পর্ধ্যস্ত শক্তি থাকে না। গ্াতের গোঁড়া হইতে রক্তপড়া, পু'*জপড়া, 

ফুলিয়া থাক, জবরের মত বোধ করা প্রভৃতি দস্ত সংক্রান্ত যত রকম বেদন! ও 

ব্যাধি আছে এই ন্দন্ত মঞ্জন” ব্যবছার করিলে আশু ফল পাইবেন। এক সপ্তাহ 

বাবহারে স্থায়ী কল হইবে। : 

মূলা ১ কৌট।1০, ৩ কোটা ॥%০, ১২ কৌটা ২৪ টাক1। 

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। 

লীল।-_কেশতৈল 
ধাহাদের মাথ।য় বাল্যকালে চুলকণার মত ঘ1 হয়, ধাহাদের চুল অসময়ে 

পাকিয়াছে, চুল নরম নয়, ঘন নয় ও পাতলা, টাক পড়িবার সম্ভব তাহারা এই 
সুগন্ধি তৈল সত্বরে ব্যবহার করুন। ইহাতে মাথ! ধরা, মাধ। ঘোর। প্রহণ্ত 
ভাল হয়। স্গন্ধির জনা এই ঠতলবিখ্যাত। ইহা যেমন উপকার করেসেই 

রকম সৌবীনও বটে। একবার বাবহার করিয়া দেধুন। মুল] ১ শিশি ১৬, 

৩ শিশি ২।০, ১২ শিশি ৯২ টাক! মাত্র। ডাক মাশুল পুথক। 

বিশ্বেশ্বর তৈল 
যেকোন রকম বাত ও কোমরের বেদনায় ইহা অব্যর্থ মহৌবধ। উপদংশ 

বা প্রমেহ জনিত বাতেও এই তৈগ উপকারী । দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে 
প্রস্তত । 

মুল্য ১ শিশি ১২, ৩ শিশি ২1, ১২ শিশি ৯২ টাক1। ডাকমাশুলপৃথক। 

প্রাপ্তিস্থান-_রামদাস এণ্ড কোম্পানী 
৩নং চোর বাগান, কলিকাত। । 



হই উত্ষা-্রাজইক্যাভ্লিত্য 2000-7178801-10. 

থাইমল, মেস্থল, ইউকাপিপ্টান, বেঞ্জোয়েট অব সোডা, বোরিক এসিড, 

দিনামোম প্রভৃতির দংমিশ্বনে প্রস্ত 5, ইনক্নুয্েজা, গলক্ষত, সদ্দি, নিউমোনিয়া, 

বন্ষ্া॥ উদরাময়, উদরাশ্নান, শুলবেদনা, টাইফয়েড ফিবার প্রভৃতি পীড়ায় ইছার 
আভান্তরিক প্রয়োগ অনুমোদিত হইয়!ছে, এতগ্রিন্ন বিবিধ রোগে কুল্যার্থে এবং 

বাস প্রয়োগার্থে বাবহৃত হয়। মুল্য ৪ আউন্স শিশি ১২ এক টাকা। 
২ আউন্স শিশি ॥/০ নয় 'আনা, ১ আউন্দ শিশি1/* পাচ আন] । 

উততেনতেজিি।1 জা £7720700 0807 

ধাতুদৌববলা, নায়বিক অজীণ, স্বপ্রবিকার, ধবজভঙ্গ প্রন্নতি পীড়ার উৎকৃষ্ট 

ফলদ।য়ক 'উষধ, ন্বর্ণঘটিত ও বিবিধ ন্নায়বীয় বলকারক ওধধের সংমিশ্রণে 

প্রস্তত। মাত্রা ২-_-৫ ফেটা, শীতল জলসহ সেবা । মুলা প্রতি শিশি ১২। 
ডাঃ মাঃ 1৮৯ ছয় আনা । তিন শিশির মুলা ২॥*, ডাঃ মাঃ ॥* ডজন ৯২. 

টাকা । এক ডজন একজে লইলে বিনা মাগুলে দেওয়' যায় । 

প্রাপ্তিষ্থান__-ডাঃ আর, সি, নাগ 
কোতুলপুর মেডিক্যাল ষ্টোর । 

পোঃ কোডুলপুর, জেল! বাকুড়া । 

ধবলের অব্যর্থ মভোৌষধ |. 
ফল হাতে হাতে, তিন [দিনেই স্পঞ্ উপকারিতা দেখিতে পাওয় যায় । 

কোন প্রকার জালা, বপ্বণ! বিষাক্তত। বা বিপদের আশঙ্কা নাই । "বু পরীক্ষিত 

ও বনু প্রশংসিত এমন সগ্ভ ফপদাম্নক ও স্থাক্রী ফলদশী মহৌধধ অতি বিরল। 

কোনও নিয়ম পালন করিতে হম না, আগারাদি ইচ্ছামত করা! যাইতে পারে । 

ধিনি একবার পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাকেই মুগ্ধ হইতে হইস্বাছে, তিনিই 

বুঝিয়াছেন “ধবল কুষ্ঠ অসাধা” এ ধারণ! ভ্রমাত্মক । মুল্য-_প্রতি শিশি ১৭০ 

ডাক মাশুলাদি | । : 

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান দি ডার্মেটিক রিসার্চ, কান্দী ( মুশিদাবাদ )। 

বিশেষ দ্রষ্টব্-- স্মরণ ঝাথিবেন ইহ! অপর কোথাও পাওয়া যায় ন1। 

কারণ এ পধ্যস্ত কাহাকেও এজেন্সী দেওয়া হয় নাই। নুতরাং অন্তত্র ক্রয় 

করিলে অযথ। প্রতারিত হইতে হইবে। 



গভর্ণমেপ্ট ডিপ্লোমা ও মেডেল প্রাপ্ত ডাঃ এন্, সি, চক্রবর্তীর 
66 ৯৪. 

নারাণ 
গভর্ণনেণ্টের রেজেদ্্রীকৃত। 

এই ওষধ দ্বার পালাজর, কম্পজর, দ্বৌোকালীন জর, প্লীহা ও ভিভার সংযুক্ত 

জবর, কুইনাইন আটকান জর, মজ্জাগত জর, ইনফুয়েজা জবর, ডেঙ্ু জর উত্যাদি 

সর্ধববিধ জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে । 

মূল্য ১ কৌটা %* ৩ কোট! ২৮০ ৬ কোৌট! ৪%০ 

6৪ 59 রেণু, 
ইহ! সম্পূর্ণ দেশী গাছড় ও ফলাদি হইতে রাসায়ণিক প্রক্রিয়া দ্বার! প্রস্তত। 

ইহা! সর্ববিধ অন্নরোগ জনিত শুল বেদনা, বুক জ্বালা, কোন্ট কাঠিন্ত ইত্যাদির 
অবার্থ ওধধ। মুল্য ১ সপ্তাহ ॥০ আন! । 

কলিকাতা এজেণ্টস্ সোল এজেণ্ট 

টি, সন্ন, ৪, শ্যাম স্কোয়ার লেন নারায়ণ চক্রবর্তী এণ্ড কো 
কলিকাতা পালং, ফরিদপুর 

্যামাদন্তমঞ্জন (১১৪05 7০০]. [০৬/0:21) 

এরূপ দস্তনঞ্জন আর নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। মুল্য গতি কৌট] ৬০ 

আনা ডজন ১৮৮০ 

শ্রীযুক্ত অবিনাশ্চক্্র দাস 71. 4১,170. 1). লেকচারার কলিকাত। ইউনিভার- 

সিটী লিখিক়্াছেন_ আপনার হ্যামাদস্তমঞ্জন ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত 

হইয়াছি। ইহাতে আমার দীতের ও মাড়ীর যথেষ্ট উপকার করিম্বাছে । ইহাতে 

দাত ও মুখ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয় এবং ইহার গন্ধ তৃপ্ডিদায়ক,। এই দস্তমঞ্জন 

সর্বক্ষণ আমার নিকটে রাখিতে আমি ইচ্ছ! করি। 

প্রাপ্তস্থান__উীশৌরীক্দ্রমোহন কবিরাজ ভিষগরত্ব 

“সোণামুখী অফিস্” 

পোঃ মণিগ্রাম ই. আই, আর (মুর্শিদাবাদ ) 



চিকিৎসকের নিয়মিত লেখকগণ 

এলোপ্যাথিক অংশ 

শ্রীধুক বাবু অহিভূষণ মুখোপাধ্যায় এল, এম, পি 

শ্ীধুক্ত বাবু আশুতোষ পাঁল এল, এম, পি 

5 

টি 

59 

জ্ঞানেন্্রনাথ নিংহ এল, এম, পি 

জ্যোতিশ্চন্র বাগচী এল, এম, এফ 

ধীরেন্দ্রনাথ ধাড়! এন, এম, (প 

নিবারণ চন্দ্র চক্রবন্তী এল, এম, পি 

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এদ্ষ 

ফণীভুষণ মুখোপাধ্যায় এল, এম, পি 
বেচার/ম চৌধুরী এল, এম, এফ 
বঙ্কিমচন্দ্র সেন গুপ্ত এল, এম, এক 

ভূপেন্্রনাথ সিংহ এল, এম, এফ 

ব'খালচন্দ্র মুখোপধায় এল, এম এক 

রাখালচন্দ্র নাগ 

শরীর প্রসাদ ঘোষ হাজর। এল, এম, এফ 

হোমিওপ্য।থিক অংশ 

শ্রীধুক্ বাবু অভয়পদ ঘোষ এম, বি (হোমি ও) 
শ্রীধুক্ত বাবু অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় এম, বি ( হোমিও ) 
শ্রীযুক্ত বাঁবু উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম, ডি ( হোমিও ) 

শ্রীপতি নাথ ঘোষ এম, বি (হোমিও) 



ডাক্তার -শ্ীনিত্যানন্দ সিংহ প্রণীত, 

চিকিৎস বিষয়ক ্ রস্থাবলী। 
১। শুজয।-শিক্ষা-সুল্য ১।৭ দেড় টাক।। 

গৃহস্থ, পল্লী চিকিৎসক, কম্পউ শ্তার, ধাত্রী 'ঞমন্ কি চিকিৎস কগণও ইহা 

পাঠে উপকৃত হইবেন । এই পুস্তকের প্রশংসাপত্র সমূহ প্র লিখিলেই প্রেরিত 
হইয়া থাকে, পাঠ করিলেই পুস্তকের উপযোগিতা বুঝিতে পারিবেন। 

চিকিৎসকের গ্রাহকগণ ১।০ টাকার স্থলে ১২ টাকায় পাইবেন। 

২। সচিত্র সফল স্ত্রীরে।গ চিকিৎদা---মুল্য ১॥০ ৫দড় টাকা 

চিকিৎসা! প্রকাশ নামক মানিক পত্রের অভিমত--"এই পুস্তকে যাবতীয় 

স্রীরোগগুগির বিস্তৃত বিবরণ ও চিকিৎ্সাদদ এত বিশদ ও এত সরল সহজ 

বোধগমাভাবে বধিত হইয়াছে যে পুণগ্কক পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই অধীত বিষয়গুপি 

হৃদয়ঙগম হছইবে। স্ত্রীরোগ সন্বন্ধীয় বাবণীয় পীডার চিকিৎপায় পারদর্শী হইতে 
আর অগ্ত কোন পুস্তকের সাহাখয প্রয়োজন হইনে ন1।” 

"এই পুস্তকখানির একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে স্ত্রীরোগ চি্ধিৎসায় সিদ্দহস্ত 
সবিশেষ পাক্দর্শী প্রবীণ গ্রস্থকার নিক্ষে এ পর্যন্ত ষে সকল বিভিন্ন প্রকার জটাএ 

ল্লীরোগ ষে গ্রপালীতে চিকিৎস। করিয়! আরোগ্য করিগাছেন সেই সমুদয় রোগিনীর 
বিবরণ এবং লক্ষণ ও উপসর্গাদির বিভিন্নতান্থুলারে কথায় কথায় ব্যবস্থাপত্রাদির 

সমাবেশ দ্বারা সমস্ত গীড়াগুলির চিকিৎসা গ্রণ।লী অতি স্থন্দররূপে বণিত হইয়াছে। 

জটিল তত্বগুলি চিত্র দ্বার! সরল সুন্দরভাবে খুঝাইয়া৷ দেওয়। হইয়াছে । অতিন্ুন্দর 

হাঁফটোন ভায়ে গ্রাম ( চিত্র) দর] পুস্তকথানি বিভূষিত।” 

চিকিৎসকের গ্রাহকগণ ১॥* টাকার স্থলে ১1 টাকায় পাইবেন 

_ চতুর্থ বর্ষের নৃতন গ্রাছকগণ ১ম বর্ষের “চিকিতসক” ১২ টাকায় এবং দ্বিতীয় 

বর্ষের "চিকিৎসক" ১॥* টাকার এবং ৩প্ন বর্ষের চিকিৎসক ২২ টাকায় পাইবেন। 

 প্রাপ্ডিস্থান-_চিকিৎসক অফিস। 
পোঃ বোরপুত, জেল! বীরতৃদ। 

পপ পি পাশ সপ শা পাশ শা শপ শপ সস শপ শ 

নাঝিনিকে ভন প্রেসে গান রায় ক ু্রিত, শাস্তিনিকেতন, বীরভূম | 

শপ পপি জি 



8৩4০, ০. 07302. 

চিকিসক। 
চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক 

স্বাহিনকুসভ্জ ও সা্বাতলাচল্জ £॥ 
রঃ ক্ষ ৪ 

তেব রোজার 

সম্পাদক ও প্রকাশক- ্ীনিত্যানন্দ সিংহ এল, এম, পি 
চিকিৎসক কাধ্যালয়, বোলপুর, বারভূম 

সহকারী সম্পাদক---শ্রীরাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল, এম, এফ 
ওঁ 

জীবেচারাম রি এম, এফ 

সূচীপত্র -* 
স্পর্শবিজ্ঞ'ন _ ভত্রিগুণানন্দ রায় বি, এস, সি ৮ ১৫৭ 
ছর্ববল হৃৎপিণ্ডের উপনুক্ত আহাধা__শ্র/অহিভূষণ মুখোগাধ্যায় এল, এম, ॥ পি ১৬২ 
পথাব্জ্ঞান ( অর) -. শ্ীআগুতো'ব পাঁল এল, এম. পি ০০৮ ১৬৬ 
কুষ্ঠবাধি-_প্রীবেচারাম চৌধুরী এল, এম, প্র ৮০, ১০১৮২ 
প্রকৃতির রহস্ত-_টউমাকাস্ত চট্টোপাপ্ণাধ এম, ডি (ফ্কোমিও)  **- ১৮৫ 
চিক্তিসিত রোগীর বিবরণ--শ্রীবেচারাম চৌধুরী এল, এম, এফ *** ১৯১ 

' ঝুক্তবমন-_ শ্রীবেচার।ম চৌধুরী এল, খম, 'এফ **. ১৯১ 
হোমওপাথিক চিকিৎস! বিধান-_-শ্ীম কপ ঘোষ এম, বি (হোমিও ৪) ২০৭ 

হোমিও গাথ।_ শ্রীঅভয়পদ ঘে'ধ এম, বি (ফোমিও) ২১৫ 
দেশীয় তৈষজ্য তবে তুলসী উরইপতিনাথ ঘোষ এন, বি (%হামিও ). .. ২৮ 

| জররোগে হোমিওপ্যাথি-শ্রীঘভক্পদ চট্টোপাধান্ বি ,এএমবিএইচ.. রর 

_৮্ীতি সংখ্যার মূল্য ।* বন! । 
বাধিক মূল্য ২।*। 



চিকিৎসক সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী 
চিক্লিৎপকের বাধিক মুল্য ২।* টাক1। ভিঃ পিতে লইলে অতিরিক্ত 

১ দিতে হয়। প্রত্যেক সংখা।র মুল্য ।* আনা । বৈশাখ হইতে বর্ষারস্ত হুয়, 

ধিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন, বৈশাখ সংখা। হইতে পন্র্িক1 প্রদত্ত হইয়। থাকে । 

প্রত্যেক বাঙ্গালা মাসের ৩র সপ্তাহে পান্রিক। প্রকাশিত হুইবে ও গ্রাহুক- 

গণের নিকট প্রেরিত হইবে । মাসের সংক্রান্তির দিন পর্যাস্ত কেহু পন্রিক! 

ন। পাইলে পর মানের ১ম সপ্তাহ মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। . 
কেহ অল্পদিনের জন্য স্থান তাগ করিলে স্থানীয় পোষ্ট আফিসে ঠিকান। 

পরিবর্ধন করিতে বলিবেন। অধিক দিনের জন্ত হইলে বাঙ্গাল! মাসের ২য় 

সপ্তাহ মধ্যে পরিবর্তিত ঠিকান। সম্পাঙ্গককে জানাইবেন। 

প্রবন্ধ, টাকাকড়ি, পত্র ইন্যা্দি পত্রিকার সম্পাদকের নামে প্রেরিতব্য। 

চিকিসকে বিজ্ঞাপন দিবার হার-__ 

€ ৬মাসের জন্ত ১ বৎসরের জন্ত 
১ মাসের জন্ত - 

€ প্রতি মাসে প্রতি মাসে 

এক পৃষ্ঠ। ৪২... ৩ ৮০ 

আন্ধ পৃষ্ঠা ২ ১॥* ১২. 

সিকি পৃষ্ঠা ১২ ১ ৮৪০ | ॥* 

সিকি পৃষ্ঠার কমে বিজ্ঞাপন লইবার রীতি নাই। এক বৎসরের অধিক 

কা।লন্ব জগ্ত বিজ্ঞাপনের বন্দোবস্ত হয় না। বিজ্ঞাপনের খরচ অগ্রিম দেয়। 

বার বিজ্ঞাপন যতদিন থাকিবে তিনি তিন চিক্কিৎসক বিনাসুল্যে পাইবেন। 



চিকিৎসক। 
, চিকিসা-বিজ্ঞান বিষয়ক 

্বাত্িক্ষস্পভ্জ ৬ তহ্মাত্পোলিম্কষে £ 

€র্ধ বব ] ভাব্র,আ শ্মিন, ১৩৩৩ লাল । 1 ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 
০. ৮০ ও শপ শি খ্প এ পর 

স্পর্শ বিজ্ঞান 

€প্রীত্রিগুণানন্দ রায় বি, এস্-সি ) 

স্পর্শ-বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করিতে ঘাহলে প্রথমেই এই কথাট। মনে 
আইলে যে, আন'দের পথেওক্িয়ের যে পাচ সীমানার মধো আমাদের বোধশক্তি 

সচেতন রহিয়াছে ম্পর্শশক্ষি বা স্বকৃ সম্পকাঁয় 'অগ্রক্কৃতি তাহাদের মধ্যে বোধ জয় 

লর্বাপেক্ষ! জটিল হন্টিয়ে । , 

স্পর্শ বলিতে আমরা কি বুধিগা থাকি ?--শত্ীরের উপরে যে চাশ্ড়া বা 
ত্বকের আচ্ছাদন বুক্িস্াছে তাহাতেই বাহিরের ঘে কোন বস্তর সংবোগকেই আমরা 

ক্প্শনুভূতি কহিয়া থাকি। বাহিবের় ঘে ফে?ন ভিনিষে এই সংযোগ প্রধাণতঃ 

চাপ আকারেই ত্বকে অনুভঠাত হন থাকে। হুতরাং স্পর্শ(নুভুতির প্রথম : 

অবস্থাকে চাপ বা [7৪৯৪0:৩এর অনুভূতি বলিলে নেহাৎ ভুল বলা হয না। এই. :- 
চাপই (776595:০) হইতেছে স্পর্শ । প্রবল অরে সমর-বখন দক্ষিণ করের 

ক্নেডিগ্গাল (£:20151) নামক রক্তবহানাড়ী ননিবন্ধে মিনিটে একশতকাদেন' বেশী 



১৫৮ - . চিকিতসক চতুর্থ বর্ষ 
॥ 

স্টপ সস আহত পা সপ ০ সির এ 

ওঠা-নাষা করিতে থাকে, তখন মামর। এ রক্ত বভানাড়ীতে দক্ষিণ তন্তের তর্জনী ও 

মধামার (2750 € 0119015 20019) অগ্রভাগসংযোগ কিয়া সামাল্গচাপ দিয়া যে 

স্পর্শমুভূতি লাভ করিয়া থাকি, তাহা তইতেছে স্পর্শ বা চাপের কার্ধা। ঠিক এ 

একই কারণে বেহালা নাক গীতবন্ত্রবাদক তাঙার তর্জনী  মধামার (2170. 

17)50310)আঅগ্রভাগকে বেহালার কম্পমান তস্কতে সংযোগ করিয়া তত্তর উঠানাম। 

ৰা [১01571017 ন্্রভব করিয়া চাপ দ্বারা তন্তর কম্পনকে কন-বেশী করিয়া 

নানা স্থুরের ঝঙ্কার তুলিয়া প্রাকেন। তঙ্জণী ও মধামা অন্গুলির 1১8]7] 

511:908 এর অগ্রভাগ আনাদের দৈনন্দিন ভীবনে কম কার্ধাকন্ী নড্ক। বন্দুক 

ছোরা, তীর ছোরা, কলমপধর1, ছবি বকা, ভইতে সিগারেট-টানা পর্যান্ত এই 

ছইটি ক্ষুদ্র 'অঙ্গুপাগ্র হউছে সম্ভব হইয়া! আসিতেছে । এই দুষ্টটি অঙ্কুণী কেন এত 

কার্ধাকন্নী হইল জিল্ঞাসা করিলে বগিতে ভয়. ইভাক্ের অগ্রভাগে স্পর্শান্ুভ্ূতি খুব 

বেশী। পরীক্ষ! দ্বার! দেখ! গিরাছে যে, আমাদের শরীরের যেযে অংশ দ্রুত 

নড়াচড়া করিতে পারে প্রধাণ হ: তাভারাই সকলের চেরে বেণী স্পর্শকাতর 

বা 9০:)85৮15৪, স্পর্শকাতর বাক, আমি অতি অল্প চাপেরও অনুভূতির 

বিজ্ঞাপন শক্তিকেই নির্দেশ করিতেছ ৷ কম্পাশের ছুইট!। কাটাকে যণ্দ খুব 

স্বল্প ব্যবধানে সংস্াপিহ কারয়া হরকেএ উপ্র রাপা বার, তবে শরীরের নান? 
জায়গায় এ বাবধান কখনো ছোট কনো বা বড় হইয়া তবেই অতি স্বল্প চাপে 

আমাদের স্পর্শান্ুভৃতিকে জাএাত করিশে পারে। বলা বানুপগা, টা দুইটি 

অতি হুগ্ চাপের অন্তিন্থ ধিবার গতম উপার বাতীত অন্য কিছুই নহ্থে। 

চাপের এন অণ্তিষের কারণ কে আমর1 ১1177571]75 বা উত্তেজনা নামে অভিনিত 

করিতে পারি । শবীরের বিভিন্র স্তান, এই চাপ উত্তেজনার বুগল শক্তিকে 

ত্বকের বিভিন্ন 51,1০6 গর অবসরে অনুভূতিরূপে মস্তিষ্কে পাঠাই! দেয়। 

এই ম্বল্চাপনন্র বুগল উত্তেজনা বা 3011))011 কতটুকু বাবধান বা [111৮ 

এ আমাদের ম্পর্শজ্ঞানকে সচেতন করিতে পারে, তাভা শরীরভতবিদগণ বহুদিন 

হইল পরীক্ষা দ্বারা স্িরীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। নিক্নে সেই ব্যবদানের যে 

সংক্ষপগ্ত তাণিকা দিলাম, তাহা হইতে পাঠকগণ অনঞ্াসেই বুকিতে পারিবেন 

- আমাদের রসনেক্ট্রিয়ই সবচেয়ে অল্লবাবধানে ঢইটি উন্তেদ্রনাকে পৃথকৃরূপে 
৬. ৮ 

. ৮ ১১ * স্বদয়গম করিতে পারে। 
শটে 



৫ম ও ৬ন্ঠ সংখা! স্পর্শ বিজ্ঞান ১৫৯ 
শপ সপ ও ্ঠস্থর্,স্ত 

০ সস সাহার সপ পদ (2 ক জজ পপ ৮ জস্াপহা পশ শপপি ৩ ৩ শি তত ৭ শীত শপ আপ জপ শা আপাত পপ পাপ পপ তে ০ পা এ পা ড উ৪ ক 

১। জিহ্বার আগ। হাঁ ইঞ্চি 
২। কনিষ্ (160158110০1) হা ও 

৩। তঙ্জনী (21) ৯» 0 বক্ষ, 

৪। নাকের ডগ। হও 

& | ঠোট হি 5 

৬। গগুদেশ সি এ 

"1 কনুই ও মনীবন্ধ ১1৮ ৭ 

৮। পৃষঠদেশ ২॥০ » 

জিহ্বার পরই আমাদের কনিষ্ঠা ও -আ্জনীর যুগল উত্তেজন1 গ্রহণের শক্তি 

সর্বাপেক্ষা বেশী । এহ তো গেল যুগণ উত্তেঞ্জনাত্র বাবধান বা ত্বকের বিচ্ছেদ 

আঅশের ভাণ্লকা। একক উত্ভেভন) গ্রচণের সময় শরীরের অবরব সম্পূর্ণ পৃথক্ 

আচরণ করিস থাকে । অর্থাৎ একক উত্ভবেজনার ক্ষেত্রে ও যুগল উত্তেজনার 

ক্ষেত্রে আনর। বে তালিকা পাই তা সম্পূর্ণ পুথক । শুচাঞ পরিমাণ চাপ দিয় 

শরীরের কোন্ কোন্ জারগা সব চেয়ে বেনা শঘ্ শীঘ্র চাপান্রভৃতি বা স্পর্শাভূ- 
তিকে জাগ্রত কন্িতে পারে পরীক্ষা করিলে ষে হালিক। পাওরা যায় তন্মধো 

কেশবন্ধুল অঙ্গ শীর্ষগ্কান অধিকার কির থাকে । মাৎ শরীরের যে যে অংশে 

কেশের উদ্গেদ দেখা বায় একক উদ্চেন্ুলায় সেই সেহ অংশগুলি সর্নপেক্ষ। বেশী 

ভ্রুত স্পর্শান্তব শক্তি জাগ্রত করতে পালে | বরাত বিদগণ পরীক্ষা ছার 

ধেখিক্পাছেন যে শ্ররীরের কেখবছুণ অংশ হেষন বগা, মা, পিঠ শরীরের 

অপরাপত্র অংশ অপেক্ষা! অ:পক স্পর্শকাতর । তক্জনী ও নধামার অগ্রভাগ নাড়ী 
টিপতে কেন আবগ্ক হয় জিজ্ঞাস! করিলে বলিতে ভ যে, উহাদের যুগল উত্তে- 

জনাএ চাপবোধ শান্ত বা 1) হিরন 06251 1)40175 লিট৮৮)০1) সর্বাপেক্ষা বেশী 

বঞ়্্াই আমর নাড়ীটিশিবার সমর তাঠাদের সাষ্কাযা শ্রচণ করি । কিন্তএকক 

উত্তেজনার ক্ষেত্রে আমরা কদাপি 'অন্কুলাগ্রা ব্যবস্থার করিনা । উহা! দেখিয়া 

শরীর তন্ববিদেরা বণেন্ যে, ০কেশের মুলকোয (83. 101119015 ) একক 

' স্পর্শান্থুভৃতির প্রধান ভিনিব | কেশবিহীন অবয়বগুলি 'ন্ত উপায়ে এক ক 

উত্তেজনাকে ছনুহৃত্তিনূপে মন্ত্িছ্ষে প্রেরণ করিক্বা থাকে । 

এই ক্ষেত্রে চাপবোধের সহিত উত্তাপ ও শৈত্া বোধের (11686 5 9014.) 



১৬৩ চিকিশুসক চতুর্থ বধ 
1 শপ রস রা (পপ আপ পপ এপ পা সর সত ৮ সতত ক্রি ** _ সস” সি জর প্র কস 

কথ আসিয়া! পড়ে । পরীক্ষা দ্বার) দেখ! গিয়াছে যে, উত্তাপ ও শৈত্াবোৌধকে 

'হকান্ুভতির ক্ষেত্রে চাপ বোধের সহিত পাশাপাশি ব্রাখিতে পার! বায় । অর্থাৎ 

চাপের অন্থভৃতির সহিত উত্তাপ ও টৈত্যের অন্ুভৃতি কতকটা আঙ্গাঙ্গীভাবে 

জড়িত হইয়। আছে। বিষয়টি পরিক্ষার করিবার জন্ত একটা উদ্াভরণ লওয়া 
যাউক। হাতের উপর হঠাৎ গরম জিনিষ লা!গঞ্জা ভাতের উপরের ত্বক পুড়ির। 

যাইলে আমরা] ।ক অনুভব করিয়া থাকি? উত্তাপ ব্যতীত আমরা ৩ৎসঙ্গে 

চাপের অন্ুভতিও একত্রে এবং একইকালে ভ্ৃদয়জম কারয়া গ্াক। ছাকা- 

লাগা ঘায়ে ইহ1 খুব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা বায় । উত্তাপের ধনের বেদনার 

সনহ্িত মনে হয় যেন দগ্ধ স্থানে কে একট' ভারি জন্দি চাপাইয়! দিয়াছে । ইছ। 

হই চাপ ও উত্তাপের একোর প্রকট উদাচরণ । 

উদ্তাপের (1755৮) কথ ছাড়িয়। দাও । শৈতোর বা (0]1এর কথাটা! 

ধর। আমার প্রবল জ্বর হইয়াছে, উত্তাপের মাত্রা ননে কর ১২ ডিগ্রি। 

মাথাপ্ন ও কপালে বরফ দেগুয়া 5ল। এলেত্রে কপালে আমি কিরূপ 

'মন্ভূতি লাত করিয়া থাকি? শৈগানুড়াতর সঙ্গে স্গেই একটা চাপ কা 
1১88897৩-এর অন্থভূতিও "লামার নশক্ষকে উন্দেজিত করিয়া থাকে । হা 

শরীর তব্ববদগণের পরী গত এবং পুাধবন্ধ ব্যাপার ॥ সুহরাং হার উপ 

কথ। বগা চলে না ॥ পাঠকগণ ঘভাগাঞ্মে বদি এক শৈত্যাতভু! তর সহিত এই 

চাপান্ুভূতির যুগল সম্মিলনের আস্বাদ গ্রতণ কারবার সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন 

তো আমার উাক্তব সত্যতা) কতকটা প্রমাণি5 ইইবে। অন্কগ। পগ্গাক্ষা করিয়া 

দেখিতঠেও পারেন । ইহ ১ইতে গ্রনাণিত হহল নে, শৈগ্যানুভু'ত ও চাপান্ুক্তি 

অঙ্গাঙ্গীভাবে ভডিত। 

স্পর্শানুভূতির সহিত বেদনা বা ]1711)-এর অনুনৃতিও অঙ্গাঙীভাবে জড়িত 

হইয়া আছে। বেদনার অন্যভ:5 (18010) ১5008501027 ) তক ঠহতে মাস্তফে 

পরিচালিত হয় সণ্যাকন্ধ এ বিষ্টি লইন্া। শরীর তন্ববিদ্গপ বেশ একটু মাথ। 

ঘামাইয়াছেন। আমরা সবাই জা।ন যে, স্পশানু সুভ তীব্রতা হইতেছে বেদনা 

বা 7৯87). আমরা আগেই দেখিয়াছি বে, উত্তাপ ও শৈত্য (116৮6 ৬৮ ০৬]৭ ) 

স্পর্শানুভূতিরই অন্তভূক্ত । ন্তরাং বেশী তাপ ও বেশী ঠাণ্ড। (০০1) একছ 

কারণ দর্শায়। অর্গাৎ তাপ ও শৈতোর তীব্রতা ও বেদন। আনয়ন করে। সুতরাং 
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অপ ৪ সর্প রা রর এপ ৯, ৪ পপ ৮০ এ সত. ক এ আগ, 

আমর! দেখিলাম যে, বেদন। প্রধাণত: তিনটি উপায় হইতে উৎপন্ন হইর1 থাকে । 

প্রথমতঃ স্পর্শান্নভূতির তীব্রহা, দ্বিতীয়তঃ উত্তাপের মান্রাধিক্য ও তৃতীহতঃ 

শৈতোর প্রাচুধা । ইসা খুবই সোজ কথ সুতরাং ইন? লইয়! বিশেষ আলো- 

চন বুথ । িস্ধ শতীর তত্ববিদেরা বলিতেছেন ষে, স্পশকে কড়া করিলে 

বেন পাওয়া যাহলেও বেদ্নাট! কি কারণে হইতেছে তাহা আমরা বলিতে পারি 

না। বেদনা বিজ্ঞানে ইচাই হইতেছে সবচেয়ে মজার ব্যাপার । একটি উদা- 

হরণ দিলে বিষয়টি পরিষার ভবে । 13)10:৮] স৮1৩-এ মুত্রন্ালীর (1777090) 

ভিতর ০1০7618৯ বা পাথরের খণ্ড সকল জনা বাঁধিয়া দাড়াইলে বে প্রদাহের 

উৎপাদন হই থাকে ঠাভাএ কারণ কথনো রোগী নিজে ধারতে পারে না। 

রোগী বেদন। অনুভব করে সঠা কিন্ত পেদনাট। “ক কাএণে হইতেছে তা] সে 

বলিতে এক রকম অক্ষন। হাতে ব! পায়ে কাটাফুটিপে আমা] বেদন। পাই 

সঠ্য কিন্তবেদনার কারণ ধরিতে সহজে পািনা। হয় তো পায়ে কাটাটা দশ 

দনই ররহিরা বায় (কিন্কু ঠথাপি আমরা বুঝতে পারি না মে পায়ের বেদনার কারণ 

ভইতেছে' পদবিদ্ধ কথক । ইভার কারণ এই যে, শরীরের বেদনার অনুভুতি 

এত শী সর্ব অঙ্গে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে যে মনে হয়, সর্বব 'জঙ্গ বুঝি বেধনায় টন্ 

টন কারতেছে। এই ঞঞ্ সহজে বেদনার কারণ ধপ্া কঠিন হহয়া দাড়ায়। 

আমাদের বেধনা অনুভূতির ক্ষেব্রে সব্ব শগীরনয় পারবণপ্ত ইউয়া আছে ইহ 

শরীর তত্বের পরীক্ষিত নঠ্য। স্বকের ক্ষেত্রেও প্র একহ কথ খাটিয় যায়। 

শ্রীরমর যে বেদনার অনুভূতি আছে চাহ স্বকও বন্টমান্। এই জন্খ শরীর 
ওত বদেঞ বেদনাত্র আঞভুিকে (50177700108) 35704700105 বা “সাধারণ অনু 

ভ(5৮ নাম শিল্প। থআকেন । বেশা ঠাগার বেদনা ভর, বেশী ডত্তাপেও বেদনা উয়, 

বেশী আলো চোখে পড়িলে চোখ বেদনা করে; বেশী জোরে শব করিলে 

কান্ বেদনা কনে এবং বেশী শাব্র গন্ধও আমাদের মান্তিক্ষাকে পীড়িত কাযা 

থাচকে। বেশাস্পর্শ বে বেদনার কারণ হহ। আগেই দেখাইয়াছি। 

এই সমস্ত দেখিয়া! শরীর তুন্ববিদগণ বলেন যে, বেদন।র 'অনুভূতি ভিনিবট। 

আমাদের সর্ধ্বাঙ্গে প্রচ্ছ আকারে ধুমাপ্সিত আগ্রর মতো! অবস্থান করিতেছে, 

শরীরের ষে কোন অনুভূন্তর আধিক্য সেই ধূনারিত অগ্রিতে একটু ভাওয। 

দিলেই তাহা বেদনার আকারে মস্ডিফ্ষে পরিচালিত হয়। এতদ্যতীতঠ শরীরের 



১৬২ চিকিশসক চতুর্থ বর্ষ 
জম আপ হরর ৯ পা এ 

কতকগুলি বিশেষ স্থান একটু উত্তেজন1 দিতে না দিতে বেদলার অনুভূতির সঞ্চার 

করিয়া থাকে | এই সকল স্থানকে বেদনার হিসাবে বেদনা কাতর বলিতে 

পারা যায় । সাধারণতঃ চক্ষুর ভিতরের অংশ 9 মুখের ভিতরের চন্মাবছণ এবং 

110০০05 7190)1)175)5 মাত্রেই সহজে বেদনা জ্ঞাপন করিয়া থাকে । শগীর 

তত্বাবদ্গণ বলেন যে. গণ্ডদেশের একস্থ'ন নাকি এককালীন বেদনা অনুভূতি 

বিবর্জিত । কথাট] একটু ঘুরিয়। বলিলে এই দীংড়ায় যে, শরীরের অপরস্থানে 
ধে উত্ভেজন! বেদনার কারণ ভয় গওদেশের এ বিশেষস্থ'নে তাহা কেবলমাত্র 

স্পর্শান্থভতির কারণ হইয়। থাকে |. * 

শশা ১৪৮ সপ হরর 

ছুর্ববল হৃৎপিণ্ডের উপযুক্ত আহাধ্য উপাদান 

লে*ক-_শ্রীমহিকূষণ মুখোপাধ্ায় এল, এম. পি 

আমাদের দেঠস্ক সমুদয় মাহসপেরর নধো মাংসপেলা উপাদানে গঠিত হৎপণ্ড 
কখনই বিশ্রাম লতি কগিতে পারে না । ইহার কাণা 'দবারাত্র, নিদ্রা কিংবা 

অনিদ্রা অবস্তা 'এক ই ভাবে চলিতে থাকে । জদ্পিখ্চের স্পন্দন বন্ধ হইলেই 

আমাদের মৃতা। সুতরাং সমস্ত মাংসপেশা যেমন ভ্াাাদের [বিশ্রাম জঙগ ক্লান্ত 

তই বিশ্রাম লাত কতিতে স্থযোগ পার, হাতাপণ্ডেক মাংস্পেশার সে সুযোগ হওয়া 

সম্ভবপর নহে । এই কঠিন পরিশ্রমী যাস্বর জন্য আমাদের উপযুক্ত আহাস্য 

উপাদান সরবরাহ কর! কর্তবা। মাংসপেশীর কঠিন পরিশ্রামর জন্ত যে সকল 

হার উপধৃক্ত অর্থাৎ যে আহার্ধ্য উপাদান নাংসপেশীকে তাচার কার্ধাকারী শক্তি 

প্রদান করে লেই প্রকার খাস্ই কঠিন পর্শ্রষকানী হত/প্ডের পক্ষে উপযুক্ত । ইভা 

দেখ! গিরাছে এবং প্রমাণ পাওয়া যায় যে মাংসপেশী সমুদর গ্লাইকোজেন &15০০£677 

নামক এক প্রকার শকরা উপাদানের শক্তিতে শক্তিমান হইর। কাধ্য করিবার 

মস ত 
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সম সপ 

সমস সস ক শপ শশী শীশশা 5 জেদ শাখা 

শক্তি পায়। পরীক্ষা দ্বার: ইচাও দেখা গিয়াছে যে নিক়তর প্রাণীদের জুংপিও 
দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লবণাক্ত জলে উদ্তিজ্জ শর্কর! মিশ্রিত করিয়। তাহাতে 

ভুবাইরা রাখিলে কিছু'দন জীবিত থাকিতে পারে। কতকগুলি খনিজ লবণ 
18)1105)2] 5105 জলে দ্রব করিয়া! সেই জলে গ্রাখিলে তাহাতে গর একার 

খিচ্ছিন্ হৃৎপণ্ড আরও অনেকক্ষণ জীবিত থাঁকবে। সেই জন্তই ইহ! নিঃসন্দেকে 
বল! যাইতে পারে যে জীখিতাবস্থায় ' সকশ উপাদান শ্বৎপিণ্ডের ক্রিয়াশক্ির 
পক্ষে অপরিচার্ধা' এবং কাবাক্ষেত্রেও তাহাই লক্ষিত তয়। 

শর্করাযুক্ত, খাদ্য সমুদয় মাংনপেশার কার্ষ7কাবে শক্তি বুছি করে এবং পরিশ্রমের 
অবসন্রত! দূর কিয় দেয়। এবং এই ন্য়ম মাংসপেশী [শান্মত জংপিখের পক্ষে 

শি প্রযোষা । ত্র্বল হ্ংপগুযুক্ত রোগীদের আহারের সতত শকরা নিশ্রিত 
কিয়া দিশে অতি উত্তম ফল পাওয়া যায় ) হা দেখ। নায়। ক্স্ক কঠিন বস 
মুত্র রোগে 1)151)5৮5 78061116705 সেখানে চিকিৎসার জন্ট খাদ্য হইতে শর 
অংএ বাদ দেওয়া যার, তাঠাদের জুতাগঞগু মিশন ভ্ুব্বল হইতে দেখা যায়| মধু 

মেছ 1)11১5595 1712111005 বোগাদের হৎপিগু অতিশয় ছর্বল থাকে কারণ 

গাাদের আহার্য শর্কঃ। হজম করিয়া] শরীক সঞ্চয় করিবার শক, পাকে না 

সমস্ত প্রআ্রাব দিয় বাতির হইয়। যায় । এই কারণে পুরাতন কঠিন বনুমুত্র 

রোগীদের চিকিৎস| কাপিন 'আভার্ধা হইতে একবারে করার পারিমাণ বন্ধ কর! 

বিপজ্জনক । তাঙাদের পক্ষে ফলজ শকরা। 1777510৯015) 0:5111555  অতাস্ত 

উপযোগী বিশেষতঃ যদি সে বোশীদেক জত্পিগ্ের ক্রিয়ার খুব বেশী অবসন্নতা 

ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে এই সমন্ত রোগীদের খুব ভোব্রাল আহার কদাচ 

মঙগলকরু শঠে । এ সমগ্ত ক্ষেতে দেখা যান যে মধু আত উতর উপধুক খাস / 

মধু আত উৎকুই মিট স্বাভূবিক পাস এবং ইত সভভে গাবপাকত হইছা হৎপিগ্ডের 

বলবিধানধক ভইয়া থকে । ইঃ বায়ু নই করে এবং কো&& পরিক্ষার করিতে 

সমর্থ ইহ] প্রতঠে)ক. আভাবের মভিত ৪ ৫ বার দেওয়া! চলে এবং বিশেষতঃ বুদ্ধ 

বয়সে শিরা কাঠিগ্ 2770011৩ ন0127০51৯ এবং বনুম্ুহুরোগে ইহার গুণ 'অভুলনীয় 1 

ব্রাত্রিকালে খন হ্ৃং'পণ্ডের আর কোন আহার পাইবার সম্ভাবনা থকে না তখন 

শরনের পু'ব্ব এ সমস্ত রোগীদের এবং দ্র্বাগ হৃংপিগুগ্রস্ত রোগীদেন্র এক গ্রাস জল 

সহ মধু এবং কাগণ্জ লেবুএ রস নিশ্রত করিয়া খাইতে দেওয়া খুব উপকারী । 



১৬৪ * চিকিশুসক চতুর্থ বধ 
সব সা পপ পপ পপ ক আসে 

দৈহিক পরিশ্রমের পর বেশ পুর! মাত্রায় জল সঙ্ন মধু সেবন করা বিশেষ 

ফলপ্রদদ। ঘোড়াকে বিশ্রামকালে উপবুক্ত আহার ন! দিয়া চবিবণ ঘণ্টা খাটান 

যুক্তিসূক্ত নয় কিন্ত আমরা অনেক সময়ে এমন বিবেচনা ভীন হর পড়ি যে 

খালি পেটে কঠিন পরিশ্রম করিতে কুষ্ঠিত হই না। এই সমস্ত কারণে ব্যায়াম 

কুশল যুবকের হৃৎপিও দুর্বল হই] পড়ে। সাধারণ শর্করা বা চিনি ঠিক মধুর 

মত উপকারী হয় না। মধুর সহিত সমতুল্য উপকাী মাত্রার চিনি ব্যবহার 

করিলে রাসায়নিক গুক্রিয় ঘারা পাকন্থলীর (17700850911) উত্তেজনা! আনয়ন 

করিতে পারে। কিন্তু অপরাপর চিনি অপেক্ষা সাধারণ ইন্ছজাত চিনির 

উপকারিত বেশী । খুব পরিফার করা, কল দ্বারা সাফাই করা চিনি য'দও 

ঝাপারনিক ভাবে পরার থাকে তাপ সেই সনস্ত চিনি লাধারণ চিনি হইতে 

নিকুষ্ট। তাহার কারণ সাধারণ চিনিতে কতকগুলি বেশীর ভাগ খনিক্র লবণ 

( 201007] 91১16৪ ) থাকে, যাহ হধংপিণ্ডের পক্ষে বিশেষ দরকারী, এই সমস্ত 

পদার্থ পরিফ্কার (1:010119 ) করিবাক সময় নষ্ট হয়। সাধাৰণ চিনি বা গুড়ের 

বদলে রিফাইন্ করা সাদ! পরিক্ষার চিনি নিক্মমত আহারে দেহস্থ ক্যালি!সরমের 

( 0৮10101)) ৭1715 এর ) হাস হইয়া হাৎপিগ্ডের ছর্বলত1 আনয়ন করিতে দেখা 

গিয়াছে । যদি শুধু বেশী পরিমাণে নধু সেবন কর] বায় তাহ! তলে সেবনের 

পর প্রচুর জগ পান করিলে মধু শীস্ ভজম তয়! যায় । মপুর পরেই আমাদের 

দেশে গুড়ের এবং তজ্জাত চশিধ উপযোগীভা বেশী । কারণ উচাতে চিন 

এবং ক্যালাসয়ম সল্ট (0%16100167 মদ) যথেষ্ট পরিমাণে বিগ্ধমান আছে। 

আস্ুর ও এক্টা উপবুক্ত আহার কিক উঠ! আমাদের দেশে চুর পরিমানে 

পাওয়। যায় ন! বপিয়। উহার বিশেব উত্লেধ কা গেল না। অন্ুরেও উক্ত 

প্রকার 0161001) 5105 আছে এবং গুড় অপেক্ষা ও হাক্গ। | ছূর্বল পাকম্থলীয় 

প্ক্তিগণকে বথ। টাইফয়েড জর নিউমোনিয়া এবং অগ্ঠান্ত সানিপ.তিক জর সমুতে 

যেসকল রোগে হৃৎপিণ্ডে সহজেই অতাধিক কার্য করার অন্ত জথম হইয়া 

পড়বার সস্তঃবনা থাকে সেই সমস্ত স্থলে মধু, মিছরীর জল, গ্রকোজের জল এবং 

আস্কুর ইত্যাদি বিশেষ সুফলপ্রদ। কথাতেই অ:ছে, “মধবাভাবে গুড়ং দন্ভাৎ 

অর্থাৎ মধু ভাবে অন্ত চিনির বাবস্থ1।” 

০0191) এবং ১৮৭51015) 97005 হৃৎপিণ্ডের কাধ্যকারি শক্তির 



€ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা ছুর্ববল হৃত-পিণ্ডের আছা্ ১৬৫ 
পপ শিস্পিস্সস পপ পা পেশ পাাা সান 5 ২শসীপিপিশ তত ৭ ৯শিশীশিশিশিশ৭ ০ সপ্শশীপশ তত ০৯ ০০০০ আজ 

সহায়তা করে এবং উক্ হুই প্রকার 4:5115 ছাড়া 001010777) পি আরও বেশী 
দরকারী। ছুগ্ধ। ডিম্ব। ফল এবং শাকৃশবৃঞজ দ্বার! আনর! প্র সকল 73165 দে 
মধ্যে প্রবেশ করাইয়া হৃংপিগুকে পুষ্ট কতিয়া পাকি | ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
করা দরকার যে হৃৎপিণ্ডের মাংলপেশী অতাধিক পরিমাণে (১8101009115 
এর উপর নির্ভর করে এবং শরীরের অগ্তান্ত মাংসপেশী অপেক্ষা সাতগুণ বেশী 
(:1010177। 9165 ইহাতে থাকে | যদি আমারা টাক? অনাবন্তিত হুপ্ধ, অরদ্ধিত 
ডিম্ব এবং উপযুক্ত ফলমুলাদদি আশার করি তাত! হইলে আরও একটা বিংশ 
প্রয়োজনীয় পদার্থ হৃৎপিগকে যোগাইয়। দিই ইহাকে ৮11211)18164 বলা যায়। 

ংপিঞ্ডের ক্রিগা শক্ষির জগ এই ৮11078118ন এর অতাবগ্তকতা প্রমাণ হইয়! 

গিয়াছে । 90105, 13081])01 এবং 05105 পুভৃতি অনীর রোগে হংপিগের 

মাংদপেশীতে উক্ত উপাদানের স্বহা। দেখা যার । ন্বাবিক দৌর্বাল্েও হৃৎপিও 
ও অন্তান্ত নাংসপেশী নিচে হর্বলত] ধেপা দাছ। এই সমস্ত শ্রেলীর বাারাসে 

বথ| 194711)611 রোগে বাদ কঠিন পারুশ্রম করা বায়; তাহ! হইলে খুব শত্ 

হৃৎপিগ আক্রান্ত হইয়া পড় । যে সমস্ত লোকের এই সমস্ত ব্যাধি সুপ্ত অবস্থায় 

(1:1601)6 810০) থাকে তাহাদের আকাস্মক কোন কঠিন দহপক্ের শন তষ্টলে 
এই ব্যাধি ছুটি বার হইম্না পড়ে এবং তাহার অগ্গান্ত আনুসঙ্গিক উপসর্গ 

পীকলও প্রকাশ তর। ঠা আরও প্রানাণ হইয়াছে বে আগানা পদার্পে 11015017005 

ত্বল হহলে মাংলনপণথা নিয়ে ভাভা প্রথম কাত পান্ ॥ রক হহতে ৮115. 

র)11116৯ এব অগ্ুপঞ্তিতির জঙ্ঞ 10601713671 জাহান ফোগের উতৎপন্তি । হত 

পিশ্ডের নাংসপেবীহ অন মাংসলিন্দী আপে অধিজ 11111111118 থাকে । 

কিন্ত একবারে অনুপ না ভয়] হভার শল্তা তহলেও ধু স্নায়ুখিক দৌর্ন্বপা 

হত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পার । তগ্ধে প্রচুর পরিমানে ৮$01711/5 আছে এবং 
চিনি ও (:101178) 115 আছে; তজ্জল্ দদ্ধ হ্রংপিগ্ডের পঙ্ছে একটা বিশের 
পর়োজনীয় আকবার । কিন্তু দ্ধ টাটুক1 এবং 'অকুটন্ত হইতে হইবে। দুগ্ধকে 
১০০ ভিঃ সেষ্টিগ্রেডে কুটাইলে ৬71210011710৯ নষ্ট হয়। সেই জন্ত স্ন্থ গাভীর 
হুগ্ধ অত্যধিক না ফুটাইন্ন' পান করাই বিধেয় । অনেক জনক হুন্থ গাভীর সম্বন্ধে 
সনোহ থাকে | সেই সমন্ত ক্ষেত্রে ছাগলের হঞ্ধ অত/স্ক গুশস্ত কারণ ছাগল 

জাতীর টিউবারকুলোদিদ ;1%১০6710ন1৭ ) বাধি হয় না) যাহা! গোজাতীর 
খ্ি 

৭ 



১৬৬ চিকিৎসক চতুর্থ বধ 
(দা সা ০ ৯, পপ পা এ রা 

সচরাচর হইয়া থাকে | গোজাতীর ভগ্ধ ভইতে সংক্রমত 7097167010815 বাধি 

অনেক সময় ছোট শিশুদের 70707110515 রোগের কারণ ইয়া! থাকে এব? 

আমাদের দেশে অনেক 1106106176 15591 এই 110ি71601610799)9019528 ভাডা 

আর কিছু নয়। চাল কণার উপরিকার অংশ যাহা আধুনিক কল দ্বার! ছাটাউ 

ইন] পৃথক হুউর1 বায় এবং চাউল খুব সুশ্ী দেণায় ) ইভ) ড108007165 প্রাপ্তির 

অন্ঠতম উপ্ায়। 'অধুনা আমার] সভা ভইয়) বেশ পালিস করা চ'উল খাষইতেছি 

এবং তদ্্ারা রক্তকে ৬1659055165 ঝিহিত করিতেছি । অনেকগুলি 2১৪66) 

'ইষধ 138)1-13611 এবং শী জাতীয় রোগী সমুতের জন্য বাহির তইয়াছে ) গাহাদের 

প্রধান উপাদান মে'সন ছাট চালের উপারিজ্ঞার পাণ্িসের কুড়া বিস্বা গর 

উপরিকার খোসার নীচে গমের শস্তের "আবরণ । €ঘাড়াকে চ'বুক মারিয়? 

তাহাকে জোর করিমা খাটাইয়া এবং তৎস্ঞ্জে তাভার আহারের প্রতি কোন জক্ষা 

না ববাথিলে স্বল্পলকাল মাধযই সেই ঘোড়ার যেরূপ দুর্দশা ঘটে ;) আমাদের ছুর্বাল 

্গৎাপপ্ডকে তাহ।র উপদুক্ত উক্ত প্রকার আহার ন] দিয়া তাহাকে শুধু উত্তেজক 

গণ দ্বারা জোর করিয়া চালাই'ল ঠিক সেই প্রকারই ফল হইবে ॥ 

পথ্য বিজ্ঞান (জ্বর) 

লেখক--ক্ীগাস্টাহোয পাল এল, £ম, পি 

সাধারণতঃ কবরের প্রথম অবস্থায় ২১ দিন উপবাস দেওয়া! ভাল কারণ জকি 

হইচতছে খিয ক্রিয়ার কল । শরীরের মধো বিষ (ভ্রায়া আরম্ত হইলে সসস্ত নগ্ 

এলিন্র ওজট পালট হইয়া যায় তাহার) আর স্াগাবিক ভাবে কার্য কঠিতে পারে 

না) সমস্ত 7111)))6) 05 ৯78) অর্থাৎ হু হইতে গহনার পরাস্ত বহুল 

যন্ত্র আছে তাহাদের ক্রিয়ার গোলমাল ভইরা বার়। খালাম্বাবী গন্থি (১০1 

£101815 ) স্বাভাবিক ভাবে তাহাদের লাশা স্রাব করিতে পারে না পাকাশয়িক 
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রস বাহির হয় না যকৃত (1,৬০7) ক্রেমবন্ত্র (00675275) ইত্যাদি বস্ত্রের 

কস নিংস্থত ছয় ন1। সকল যন্ত্রের কাধ্য গোলমাণ হইয়া বার সেজন্ত ক্ষুধা 

একেবারেই থাকে না। বদি এই সময়ে ভোর করিরা কোন খাছ খাওয়! 

যায় তাহা হইলে এ সকল খাছ্ক পরিপাক ত হইবে না বরঞ্চ সেগুলি পচিযা 

( 1১0606101, হইরা। ) বিষের সৃষ্টি করবে স্ুতন্রাং রোগী নিজে নিজে কিছুই 

খাইতে চাছে না_ তাহ! হইলেই ২:১ দন উপবাস করিলে যে সকল পূর্বে 

খাওয়া হইরাছে সেগুলি আস্তে আস্তে হজম হইতে পাকে । এক্ষণে এরূপ অব- 

স্কার বর্দিী কেখন খাস্ত পাকস্থলী মধো পপ্ররণ করা ন হর তাহা ঞইলে পন্ধিপাক 

বস্ত্রশুলি ৪ একটু বিশ্রাম করিতে পায়। ঠাঁহারা সকলে নিজে [নজে মাালেহিয়। 
জ্বরের বিষের জ্বালায় অস্থির হইতেছে এর" অবস্থাত্র যাঁদ তাহাদিগকে স্বাভাবিক 

অবন্থ'র স্কায় পূর্বের সভায় খাটান বায় তাহা হইলে আব্ক তর ভাবে হুর্বল হই) 

পড়িবে । সেইজন্ত ভাহাদিগকে এহবরপ বিপদের সময়ে যদি বিশ্রাম দেওয়। যার 

তাহা হইলে তাহাদের শত্রর (11০577)) সাত বুদ্ধ করিতে একটু শক্তি লাভ 

কা্বে। তাহ: হইলে দেখা গেল মন এই সময়ে উপবং!স দেওয়া ভাল । জপকার 

ও নাই অনেক উপকার আছে । সেইজঞ্চ পক়তি নাত বলিয়াছেন যে বাছ। 

এই বিপদের সময় আমাকে খাটাহয়ো দা একটু বিআম করিয়া শক্তি বাড়াইতে 

দাও একটু সামলাইলেই আবার ভোলা রগক খাগ্ঠ প্রেরণ কারতে বলিব । 
রোগী ও |নঞ্জে খাহঠে চায় ন কিস মাত, পণ বিমাতা তজার করিয়া খংস্ক 

প্রেরণ করিয়। সপত্ী পুত্রের হুঃখ আনয়ন করিয। দেয় | 
অর্থ,ৎ এ মরে রোগী বাইত চাহে ন কি আমগা |ধন দিন সভা হইতেছি 

€ সষ্ভাত? এক কথার প্ররুি মাতা হতে দুরে চাপিক্া যাওয়া 15110501011 

18 70005110702 15001 10215000691) 00711) 611) আন সো করিয়। নান! 

কিম রূচিকব পথা গ্রহণ করি দল হয় আসপানস্ছপাক, বদহজম পঃবুশেষে দুঃখ । 

সলভ)” (? ) মানব ও বন্ধক জগ্তগণ তাহারা ্রক্কতি মাভাব নগ্তান, তাহার] 

মাতাঃ আদেশ ভিন্ন কার্ধা করেনা। তোন রোগ হইলেই থা গ্রহণ কিবা 

হচ্ছ। থাকে ন।। খাছ্ধে রুচিথাকে না তাহার প্রাণ গেলেও কেন খাগ্ত গ্রহণ 

করে না। কাঞ্জে কাজেই পাক যন্ত্রাধি বিশ্রাম লাভ বরে এবং বিশ্রাম গা 

ক্িলেই তহাদের বিপদের সময় শক্তি বদ্ধিত হয় এবং শক্তি বন্ধিত হইলেই 



-. উড চিরিৎসক তু বর্ম 

শ্বাভাবিক্ষ ভাবে কাধ্য করিতে পারে তখন আপনি পূর্বের সকার রস নিসংরগ হয় 
তখন খাইবার উচ্ছ। হু ক্ষুধার উদ্রেক হুর খাস্ধে রুচি জন্মে তপন তাহারা অসূভা 

( 1) মানব এবং বন্ত জস্থগণ খান্ত গ্রচণ কনে। ্ 

আর আমর] সভা (1?) আমর! আজ কাল একট নৃতন জীব হষ্টয়াছি ন্ 

ভগ প্রকৃতি মাতার উপ:দশ আমাদের কর্পে প্রবেশ করিতে দির না কাজে 

কাজেই বুঝিতে পারি না । | 

ঝোগীর রুপ নাই শথাপি কুত্রিম রুচিকর, খানের স্যষ্টি করিত তাভা গ্রহণ 

করা চাই! ফল কথাযদ রুচিনা থাকে ক্ষুধা মান্দা তয় তবে খান্ত গ্রহণ 

করিবেন ন! উপবাস করিবেন আবার ্ধার উদ্রেক হইক্েই খস্ভ গ্রতণ করিতে 

হইবে এই মোট! কপাট। বুঝলে আর কোন গোলষ'গে পড়িতে ভুষ্টবে না। 

ম্যালেরিয়া জরে প্রথম অবস্থার ক্কুনা পাকে না, জ্বর বথন তীব্র ভাবে আসে 

খন ক্ষুধা থাকে না তখন উপনাস দে€র! কর্তবা। কিন্তুবর্দ জর বিশেষ তীর 

না হয় এবং জিহব। পরিস্কার থাচকে শ্ুধা থাক তাতা হইলে অল্প লবু আহার 

দেওয়' যাইতে পান্রে। | 

বিষ ক্রিয়া জনিত সমস্ত পাক যর বুস নিস্ঠত তয় 51 বলিয। "আন্ত্রর কমিগতি 

(69115601150 000৮ 610)61)0 ) ৬য় না সেইভ কোষ্ঠ বদ্ধ ভয় একটু জর 

কম পড়িলে এবং বিরেচক উষধ ৮য় কোষ্ঠ পগিষ্ষার হইলে কদ্ু পথা যথা 

জল সাগুড জলবাপি প্রভৃতি দেয়া বাইতে পাবে । বালক, বুদ্ধ গভিণী, তব্বল 

ও নাযু প্রধান (055018) বাজিগপকে কখনও একেবারে উপবাস দেওয়] 

উচিত নয় | অঠিশগ্প পরিশ্রন, শোক, ভয় বা ক্রোধের পর জ্বর কইলে ও পুরাতন 

জ্বরে লঙ্ঘন নিবিজ্ধ % অতান্ত গ্রীদ্দে: সম্পূর্ণ উপবাস দিবেন না। 

. এদেশে ফোন কোন কবিরাজ মতাশঙ ভ্রম ক্রমে অধিকাংশ জবর রোগীকে 

ুদীর্ঘ-জজ্বন দির কেন তাভাঞছে। প্রায়ই কোগ ও বেগীর উভয়ের শেষ রয় 

ভ্ররূপ চিকিৎসা চুক্তি বিরুদ্ধ ও অশান্ত্রীর। শাস্ত্রে কোণাও সুদীর্ঘ উপবাসের 

ব্যবস্থা! নাই বরং বলা আছে বাভাতে হলের ভান না হয় এরূপ মাত্র উপবাস 
দিবে। শাস্ত্রে উপবাসের সীমা 'অণ্ত বগ্বানের জন্য ৬ দিনের অধিক উক্ত হয় 

নাই দারুন সান্নিপাত জরে সংম্যাবস্থায় কচি ১০ দিন উপবাস সে কালে 

দেওয়' হইত বলা বাহুল্য সে সময়ে উষধাদির মাআ। ভ্রিগুন চর্ভুগছন ছিল, এবং 
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মানুষের বলও যথেষ্ট ছিল। বর্তমান সময়ে বলবান রোগীর পক্ষে ৩।৪ দিন 
উপবাস ষথেঃ সাধারণতঃ ২।১ দিন উপবাস ভাল এরূপ উপবাসের পর অল্প অল্প 

লঘু পথ্য দিবসে ৩ ৪ ৰার ধরিয়া রোগীর বল রক্ষ। অবস্তা করিতে হইবে অতিরিক্ত 

লঙ্ঘনে বলক্ষয় হইলে সাধাঞ্ূণ জরেও বিকারের সভায় লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন 

রোগীকে বাচান অতি কণ্ঠিন ব্যাপার হয়। ্ 

রোগীর জিহ্বা! অপরিক্ষার, মুখে জল উঠ", বমন্চ্ছো, ওন্্র+ অরুচি, পেটেভার 

বোধ বা ফাপ',*শবীরের জড়তা ও প্রবল জর থাকিপে কোন পথ্য না দেঃয়াউ 

ভাল এই অবন্থ' অতীত হইলে জর শিরাময় দোব শু ভইরাছে বুঝিতে হয় তখন 

সামান্ত ক্ষুধার উদ্রেক হয় ৩খন লঘু পাচা পপ্যা্দি নিশ্চিন্ত হনে দেওয়৷ যায় 

জরের অল্প অর পরিমান সামঠা থা(কলেও জলসাগু জলবালি প্রভৃতি দেওয়া 

মাইতে পারে। কোষ্ঠ শুদ্ধ, ও িহব' পারক্চার থাকিলে ছুদ্ধ, হুগ্ধসাঞ্চ, 

তগ্ধবাণি যুগের ডালের ভ্ূপ, থৈ মণ্ড প্রভাতি দেওয়। বায়। : &।৭ ধিন 

পরেও জগ গার্চিলে এবং কোঠবন্ধত পা পেটের কোন গোলযেগ না! 

থাকিলে প্রতাহ মোটের উপর অন্ধ সের বা [শন পোয়া বা অবগা। বিশেষে 

ততোধক ছ্দ্ধ মল্পে অল্পে খাওয়ান ভাল। পেটের গোঞ্মাল থাকিলে 

জল বাপি দিবেন। ফলকণা সকণ স্থলে রোগীর বল রক্ষার দিকে বিশেষ 

লক্ষ্য রাখিবেন। ছদ্ধ জ্বর রোগের প্রধান পথ্য কিন্তু গঞ্চ !1দতে সুর 

করিলে পিপুল পিদ্ধ দু্ধ 'দবেন। এক পোয়া গদ্ধ, ৫টী ছোট (পপুল এবং এক 

পোর। জল সহ পাক কিয়া তগ্ধাবশেন থাকাতে নামাইয়া ছ[কির। এইলে পিপুল 

(সন্ক ভুগ্ধ হয় হচ। জব রোগীর উত্তম পণ্য । যাভাবের ভুগ্ধ মোটেই সহা হয় ন। 

তাহাপধিগকে মি হোয়ে (21011; 5106৮) পুস্তত কাণিয় দত হইবে এক পোর়! 

টী গব্য ছদ্ধ মাটির পাত্রে উন্ানে চড়াইব্রেন ভদ্ধ যখন কুটিতে থাকিবে তখন 

১টা সরস কাগজি লেবুর রস গালিয়? ফুটস্থু চদ্ধে কেগিবেন সমন্ত হুগ্ধ ছান) হইয়া 

যান্ববে। তার পণ একটু কল কুটানববেন তাহাতে ছানাগুলি কঠিন হইয়া 

বাইবে তখন উনান হইতে নানাইয়া একটু ঠাণ্ডা হলে ছুই পুরু কাপড় দিয়! 

ছাচকবেন। কাপড়ের উপরে ছান। থাকিবে লীচে 7০1195151) £:59101518 

11071)4 হরিদ্রভ জল থাকিবে তাহাকে ছানার জল বা 01110 1965 বলে। 

মননে থাকে যেন উক্ত ছাদার জল 011] 1১166 না হয় তাহা হইলে বুঝিতে 
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হইবে যে ছান। ভাল কাটে নাই এ প্রকার 71110 ₹1)165 ছানার জল স্থুপথ্য হে 
কুপথা । 79110957181) £19910191) ছানার জল স্থপখা ইহাতে ভ্রপ্ধে৫র কেজিন 

অংশ (098017) 70:07 ) মাই সেইজগ্ অতি ম্থপাচা কারণ জর রোগীর 

পরিমিত ভাবে পাকাশারিক রস ( 38860 00106 ) বাহির হন না এবং যতটুকু 

বাহির হয় তাহাতে পেপদিন ( 1০1,987 ) খুব কম থাকে । প্রটিভ (10705190 ) 

হজম করিবার ক্ষমঠা খুব কম হুয় সেজন্ত এই প্রকার 11111 17৫7 খুব শীঘ্র 

হজষ হর আর ইভাতে 00100010 ৪9163,811067 9£ [011]. ইত্যার্দি অনেকট। 

থাকে তাহাতে রোগীর বলক্ষয় হয় ন। | 

বাাদের ছুগ্ধ হজম হয় তাছাণের দুগ্ধ প্রধান পথ্য ইহাতে জল শতকরা! ৮৮ 
ভাগ আছে। 1-206990 আছে, প২101017। ৪718 ও অন্তান্ত (12010 8711 

আছে। এই ০910117) 9011. ও অগ্গান্ক 07519 8716 বুস্ক পরিষ্কার করে। 

ফ্যাট ও প্রচীড মোটে শতকরা ৩ভাগ মাছে তাগ খুব 55517)11:,0919 1০7) এ 

থাকে । বদি কাহার হৃগ্ধ গন্ধ ভাল ন1 লাগে তাছা হইলে বোগীর গ্রকৃতি বুঝিয়! 

_অন্তান্তপদাথ মিশ্রিত করিয়া দিতে হয় নথা--380 27 মিশাইয়া দিলে ছৃগ্ধ শদ্ত 

হুজ্মম হদ্ন কারণ পাকাশয়ে ০:০৭গুলি শীঘ্র শীঘ্র তাঙ্গিয় যাইয়। শর শীস্র 91১90:৮ 

হয় কাহাকে ও 9০, ০০16০, ৮০7০1] ইতাদি মিশ্রিত করিয়া দিতে ভয় যি'ন যে গন্ধ 

ভাল বাসেন তাষ্কাকে তাচাই দিবেন । যদি ৭1717 ভুগ্ধ ভাল ভঞজম না ভয় 

ভাগ ভস্ইলে ভুগ্ধ [১১1)1015148 করির। দেওয়া ভাল যদ্দি [১০1১০0756৭4 হুপ্ধ ভাল 

'ন' লাগে ভাভ। হলে 21016 আা)2 ৯8105196518 বা 801]15 0010095002) 

দিবেন অর্থ।ৎ দ্রপ্ধ যেমন তাবে ভজ্ঞম উবে তেমনই ভাবে দলে তাল হয় ছাঞ্জণ 

অঃ বে'গীর হদ্ধে গার উত্তম পশা আব্র নাই এটী যেন সবিদা মনে স্বাথিতে 

হইবে। 

' অনেকে জরের সমর 01056 10011) দাত বহ্গেন তবে এই সময়ে 0য় 

1৮০৮৮ প্রয়োজন হয় ন হুপ্ধ ইতা পি বল রক্ষা কারবার ভলা যথেষ্ট তবে 21056 

0:০0 এ 50179 9$:6296৮০ ভিন্ন আর কিছু থাকে না াহাতে কতকগুলি 

৪৪163 গু থাকে তবে যেসকল রোগী বেশী মাংস থাস্ত খান এবং বাহার! ম:ংস 

আহারে অন্তাস্ত এবং যাহারা খাইতে চান তাহাদিগকে দেওয়' মন্দ বাবস্থা নছে। 

কিন্ত যাহার! বেশী মাংস অ'হারে অভ,স্ত নন £হাপধিপকে বল রক্ষা ওছিলাকগ 
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31988 01০01) ব্যবস্থ। করিলে ভাল হবে ন কারণ সকল স্থানে “দেশ” “কাল” 

“পাত্র” বিবেচন পুর্বক বাবস্থা! দান করিতে হয় তবে কই, মাগুর প্রভৃতি বে 

সফল মত্স্তত্র ফাাটখুব কম এরপমাছের 7:06) মলা নছে। কারণ 981 

01০61. বাঙ্গালীর পক্ষে মুখরোচক এবং সহজ পাচা কারণ বাঙ্জালীগণ বনু, 

কালাবধি নৎস্ত তক্ষক ও অভান্ত। কারণ কউ, মাগুর নৎস্তে ফ্যাট খুব কম 

আছে সেজন্ত অতি সহঙ্গে প'চা কারণ জরে ফ॥াট খুব কম হজম হয় অন্যান্ত মহন্ত 

ফ্যাট খুব বেশী অ.ছে। 151) 1১1901,- কঙ্চ ব। মাগুর বা চেং মতশ্ত এক ছটাক, 

তেজপাতা, কাদ। চার কুচ, গোটা ধনে আধ ছটাক, জল 'অ'ধসের, ঠাণ্ডা জলে 

মাছ থেঙো করিয়া ভপার্উক্ত নল) আধসের ঠাণ্ডা জগে আস্তে আস্তে মৃহু 

অগ্রিতে ( ঘুটের আগুনে) সিদ্ধ হইতে পাকিবে বধন আধপোয়া আন্দাজ থাকিবে 

তখন লবণ দিয় ছ্াকিয়া। লইয়া রোগীকে গরম গরম চুমুক দিয়া খাইতে দিবেন। 

ঙবে তাই বলিয়া! বেশীর ভাগ 1১71001117৮ জর রোগীকে খাহতে দিতে নাই 

কারণ তাহাতে তাহার মুরএুনি 1111)1)৭ দ্র খুব শী শী ক্লান্ত হইয়া! পড়ে । 

এই লময় 15063 দ্বয়কে পুব পারশ্রন করিতে হয় কেন? জরের সময় 

টিন্থ পুরিয়া যে 50110 ৪5 অর্থাৎ 10110 15011 এবং ৪:৩০ জালসতেছে তাছা- 

ধিগকে 15565 দ্বরকে বাহির কঃরতে অঠিশর পরিশ্রষ কৰিতে হইতেছে এমজ 
সময় বেশী বেশী 1):9701 5১০৭ দিলে মুত্রগ্রন্থি দ্বর আরও ক্লান্ত হইয়া পড়িবে । 

হবে নতস্তের যুস বা মুসের যুগ বা মুন্থুরের যুল ইশ্যাঙ্ি পথো [7০675 ভাগ খুব 

কম থে জলের ভাগ বেশী থাকে তাভাতে প্রাব বুদ্ধ করিয়। মুত্রগ্রন্থি.ক 

710 20101 এবং 11754 বাহির কার দিতেও বিশেবভাবে সাহাষধা করে । জঞ্জ- 

কালীন জর রোগীকে জল প্রচুর পংগমাণে পান করিতে দিবেন । জল |সন্ধ 

কবর মুৎপাত্রে রাখিবেন হনং কোগীর নিষ্ট মৃত্তপাত্রপুণ পিদ্ধ জল এবং একটি 

প্লাস রাখিবেন রোগী সধা মণ জল পান করুক তাহাতে দোষ নাই পরস্ত 

অনেক উপকার আছে একে হ ভজ। (11111719619 ) মৃবৃদ্ধি কারক ।1 'প্রশ্াবের 

লভিত 015৮ এবং 1711৩ 55010] এবং অন্তান্ত বিষ বাহির ছইবে। রোগীর ভৃষ্হার 

'প্রশষক ভহবে। ২১517) 111151)1] হছবে যত বিষ শতীর হইতে বাহির হয়! 

ঘায় তত রোগীর পক্ষে মঙ্গল । 

৪5$697% এর যখন যাহা অভাব হইবে শুখনই রোগী তাহাই পান ক্িডে 



১৭২ চিকিত্সক চতুর্থ বধ 
আসা এত ৬. শপাপশ্প শা পপ সাম সপ আপ কেশ শ  শ। ত তাস 

' চাহিবে বখন অভাব আর হইবে না তখন রোগী তাহা আহ।র বা পান কারতে 

চাহিবে না এটি প্ররূতির লক্ষণ । 

সেইঞ্জন্ত অর রোগী তৃষ্ণা প্রশমনের জন্ত জল এবং নিম্নলিখিত জ্রিনিবগুলি 
“চাহে 27৮ 

১। বেদানার রস ২। কমলালেবুর রন 
৩। আহুরের রস ৪ | বাশ্াখী লেবুর রস 

৪ | শশার রস ৫€। হক্ষথগ্ডের রস 

৬। পানিফল * ৭1192507760 

৮। ৪০৫৬ ৮৮৮০ ৯।:1095 ৫860 01 10 

১০ টিতে আহত ১১ | 70711] 176) 

ইত্যাি_ 
উপরিউক্ত গুলি রোগী পান করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তাহাকে উক্ত 

পদ্দার্থ গুলি দেওয়! বুক্তিসঙ্গত । 

বেদানা_-ব্দোন। অতি উপাদ্ের ফল। ইহা খাইলে কোন প্রকার দেব 

হয় ন। অন্বল হয়'ন। এবং পেটে কোন্ প্রকার গোলনাল ভমু নকন্তু সাধারণের 

হারপা পইভার রস বতটটুকু খাওয়া যার ততটুকু রুক্ত হয়” এই ভ্রাস্ত মূলক ধারণার 

বশবস্তী হইয়া অ€নক দরদ্র লোক জ্বর কাপীন ২২ কিম্ব। ৪২ টাকা দেবের এক টি 

বেদানা! ॥* আনা মুলো ক্রয় ক্রিয়া রোগীকে সেবন কারতে দেন তাভাগের 

বেদানা কস পান এক প্রকার ফাসান রোগ বলেও চলে । হই বেদান। বেশ 

ভাল কল যখন অন্থ কোন ভি!ন্ষ হন্ছম হয় না এমন 1ক ছগ্ধ পথাস্ত হন্ছম ভয়না 

তখন বেদানার রস খাওয়ানেো ভাল তখন বেদানার বস ওষধ। পঞ্দোর মধো 

ধর্তবা নয়। কিন্তু তাই বলয় বখন রোগী 'অগ্ঠ সদম্ত জি:নষ বথা--ছুগ্ধ হজম 

করিতে পারিতেছে এবং ফলের মধো কমলালেবুর বুল হচ্গদ করিতে পাব্তেছে 

তখন অনর্থক এই মহার্খ ফল ক্রয় করিয়া খাইতে |দবার কি প্রশ্গোতন আছে? 

কোন প্রয়োজন নাই কে বল অজ্ঞানতার গন্ত গরিব লোকের অর্থের অপব্যম্ মান্র। 
মিষ্ট কমলাজেবুর রস, শশার পানিফ্লের রস ইক্ষুণণ্ডের রস ইত্যাদি দসিদ্রের 

এবং ধনী রোগীর বিশেষ রুচদার়ক পথ্য এইগুলি পল্লিগ্রামেও পাওয়া যায়। 

(কমলাকেবু সব সময় পাওয়া যার ন1) ইক্ষথগ্ডের বস বেশী পরিমাণে খাইলে 
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'অপকার হইত্ডেপারে। পাকাশয় মধো 07৮7)6 56101 1)1017806501) তষইর। 

9385 (001 করিয়া রোগীর বিশেষ কষ্টদায়ক হয়। ২।১টা উক্ষুর খণ্ড চিবাইয়া 

খাইলে ভাল, ইহাতে তৃষ্ণা নিবারণ হয় । জ্বরে মুখ শুফ হয় চিবাইরা খাইলে 
একটু সরনত। আনয়ন করে । জবর রোগে রোগী তৈলাক্ত পথ্য পছন্দ করে না, 

কেন পছন্দ করেনা? কারণ ফ্যাটপারপ।ক করিতে হইলে 7/0০792] [0274 

এব সমাক 5207600 না হইলে £৮ হজন হয় না 13716 এবং 1১000705113. 

89০:9010 ভাল বাহির না হইলে £€ হজম হয় না। জর গোগে বিষ জিয়ার 

দরুন সমল্ত 36০70610178 বন্ধ হয় সেইজগ্ত প্রকৃতি দেবী সেহু সমক্স খ্োগীকে % 

€প্ররূণ কারতে নিষেধ করেন। ৮ হজম হইবে না হপত্জ্ত তাহানা আরও 

শর্দীরের মধো বিষক্রিয়ার সাহায্য করিবে !! সেইজগ্ত তৈতাক্ত পদার্থের প্রতি 

রোগীর রুচি মোটেই থাকে না। খাইভে গেলে বমি আসে স্থৃতরাং কোন তৈলাক্ত 

ব! ঘ্বত প্ধ পথ্য জ্বর রোগীকে দিতে নাই ও নেওয়া আতশন্র খারাপ অতএব 

দিবেন না। 

তাহ হইলে 10708597308 অর্থাৎ 19796164 0১০৭ এবং ঠি৮ বজ্জনীর 
অবশিষ্ রহিল 91087017050 5097 ৪4৮01 মধ্যে 131560085 ])0053 205 

€ মুড়ী ) 19065018097 ( খহ ) ভেটের খৈ, 25:74 1019 ধবমণু, অজমণ্ড 

(18506 ৬/) | 

:88০৮78501051718001605 বেদানা আঙ্কুর কমলা লেবু, বাতাবী লেবু 

খেজুর কিলামস ইত্যাদি । 

1১028:0. 1১109 মুড়া--112101) 95৮০10]১60 50১০) চিবাইয় খাইলে খুব 

শীস্ব হজন হয়। কারণ ১6০:০]) থাঘ্বা ৮২11৮ স্থিত [5911 দ্বারা শীত হজম 

হয়। কিন্তমুড়ীর উপরিস্থত 11073 ০৭/%৫০৫ অন্ত্রের মধ্যে যাইয়া একটু [হা 
৮61০7. আনিতে পারে কিন্তু যাহাদের মুড়ী খাওয়া অভ্যাস তাহাদের অল্প পরিমাণে 

ব। পরিমত পরিমাণে ব্যবহার কারলে কোন অপকার হয় না। 
১959৭ 1800 বাখে ৰা প্লাঞ্জ” আমাদের বনদিনের পথ্য এমন কি 

ইহ বৈদ্দিক কাল হইতে 'প্রচলন হইয়া আনিতেছে। ইছ। মুড়ীর গায় অতি 

স্ুপচ্য কারণ চিবানোর সমর ৪115০ স্থিত 1)6511719 ছারা ইহা অতি শীক্্র হজম 

এরি 

হ্য়। গশুকন! খৈ না চিবাহনা “কক” “কোক” কহিয়া গিল। বার ন! শ্ুতরাং 

৩ 
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ইছ। চিবাইতে হইবে চিবাইতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে 7১110 দ্বারা হজম হইবে । 

ূ 2” এজে [718010 0959101)60 ৪6:০1) তাহার উপর 7১৮11 দ্বারা 2০101 

হষ্টতেছে গ্ৃতরাং চিবাইতে চিবাইতে হজম প্রায় হইয়া যার তারপর অর্ধ ঘণ্ট। মধ 

- হজম শেব চয়। তাহ! হইলে দেখুন শুকনা ”ৈ* কেমন স্থুপথা | ইহা 37195 

: ঝা ৪৪৮০ অপেক্ষ! শীদ্্ হজম হয় । 73811) এবং ৪০2০ গিলিয়া খাইতে হয় সেগুলি 

-912) দ্বারা মুখমধো ক্রিস কয় না। ৮1১০ ঘণ্টা পর 1225001:68619 £)7৩ 

এর &103101)51 দ্বারা হজম হর সুতরাং “তৈ” শুকনা চিবাইর1 চিবাইয়া খাইলে 
. 7819 এবং ৪০৪০ অপেক্গাও খুব শীঘ্র হজম হয়। কিন্তু “খৈ" এঁর “কোণ” 

গুঞা অন্তরস্থিত শ্লৈম্মিক বঝিল্লিকে উত্তেজিত করিয়া কোষ্টবন্ধতা ন্ট করে। 

কিন্ত যাহারা পাতলা মল ত্যাগ করেন তাহাদের পক্ষে পথৈ" ভাল নয় কারণ 
, তাহাদের, পেটের অস্ত্রথ বাড়তে প্ররে। তাহারা খৈমণ্ড খাইতে পারেন 

কিন্তু খৈমণ্ড চিবাইতে পার! যার না (সেই জন্ত গুকন! “খৈ” টিবাইক়। খাওয়ার 

_ অপেক্ষ। বিলম্বে পরিপাক হয়। কিন্তু আর পেটের অসুখ হয় না। 

| যর্দ জলজ উদ্ভিদ “শালুক" এর ফল পাওয়া যায় তাহা গৌদ্রে শুকাইয়! তাহার 

বীজ বাহির করিয়া! $থ্ তৈদ্লানী করা বায় তাহাকে ভেটের তৈ বলে। ভেটের 

খৈ অতি সহজ পাচ্য এবং ধান্তের 'খৈ এর স্তার কোণ নাই তজ্জন্ত প্রেটের অন্থুথ 

হয় ন1। 

বিলাতী বালি অপেক্ষ! আমাদের দ্বদেশী ববের মণ্ড অনেক ভাল। বিলাতী 
. 6য় [০৬০০৮ ইহ! এত পরিফার যে ইহার উপরকার জিনিষ সমস্ত নষ্ট হইয়! 

ষায়। ববের ছালের নীচেই ড1707105 থাকে, সেই ৮107779 কিছুই থাকে 

না অনেক 0:2%010 ৪8163 ও চ।চিয়। উড়িয়া বায় এ সকল না থাকলে' পথোরু 

'লম্পুর্ণতা লাভ হয় ন1 বেশী দিন উ্ীরূপ ড1%27579 হীন পথা বা.খাস্ত ভ্রবা ব্যব- 

ছা রিলে আনেক রোগ হয় এবং 11300.90 17611961772 190 ৬/6]" অর্থ।ৎ রোগ 

'শ্রতিষ্ধেক শক্তি নষ্ট হইফ্ক! যায়। বিলাতী 1715) 100৩ বহুদিন কোটার 

মধো থাকে বলিয়া 80638903610 ওষধ দ্বারা! 79:6857%০ করা হয়। 47201597616, 

উবধ ও অনেকংদিল ব্যবহার করিলে অনেক অপকার হয়। বিলাভী 78193 
০৭9: এর কোসগেকি থাক ন! কিন্ধু ত্বদেশী যব মও প্রস্তুত করিতে গেলে 
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সে প্রপ্ম পন আচ কার সস ও শরির সপ রররস্স্পর এ র্পস্্পারা সর ৮ ৯ 

উপরোক্জ (£) %192110150 থাকে (11) 01:27010 589168 গুলি সময্তই 

থাকে (18) 47615910010 ওরধ দ্বারা! 1১:9567৭5 করা হস না বলিয়া কোন 

বিষক্রিয়া হয় না। (1৮) বেশ সুগন্ধযুক্ত হয় (): অপিচ সুলভ মূলে 

পাওয়া যায় । যাহাদের বমির ভাৰ থাকে তাহার) জব বালির সহিত ছুগ্ধ বা 

ধব মণ্ডের সহিত ছুগ্ধ খাইবেন তাহাতে বান বন্ধ হইস্রা যাইবে হদ্দি ইছাতেও বমি 
হয তাছ। হইলে প্রথমে পাতলা জল বাপি ঠাণ্ডা করি? রোগীকে খাওয়াইলে 

য'দ বম হ্য় হউক 13১69777001) ৮৮, হইল এইরূপ পাকাশরে 9০০6%205 

হইবে আৰু বম হইবে না, বদি ইহাতেও বনি হজ তবে পাতলা! 9:09019 

8009 মতে অঃ9) 0০৪ (ষেরফের টুকরার সাত জল বাণি দিবেন ) -আগ 

বামহহইবে না যদি হর তবে 36010801) ঘন হইবে । 909708৩18 এক্স 

36০০610 হইবে। কিছুক্ষণ পর পাতল!1 জল বাণি দিবেন বরফ [মিশাইবেন 

ন। এইবার আর বমি হইবে না জল বাপি পেটে থাকিবে তার কিছুক্ষণ পর জল 

বাপিসহ ভ্প্ধ দিবেন কিংবা একটু বরফের টুকরা মিশাইয়! দিবেন বদি 

আবগ্তক বোদ করেন। এ 

পেটের অন্ুথ থাকিলে জল বাপি পথ্য ও শুঁধধ। বাপি বেশ (39952778 

পথ্য। 
সাগুদানা 

যাহার! বাপি পছন্দ করেন লা তাহাদিগকে জল সাগু দিবেন ইছাও খুধ 

ন্িপ্ধকারক পথা। সাগুর দানাগুলি ছাকিয়৷ দিবেন তাহা হইলে জল বালির মত 
3০০1)1)£ হইবে, সাগুর দানাগুপি থাকিলে ফোষ্ট পরিষ্কার হয়। (অনেকে 
বাণি পছন্দ করেন বা সাগু চান আবার অনেকে লাগ মোটেই দেখিতে, 

পারেন না জল..থাণি খুব তৃপ্ডির সহিত পানন করেন প্ভিন্ন ক্ুচিছি মানবা£%, 

315০517৩10১ বিবেচন। পুর্বধবক এবং দেশকাল পাত্র বিবেচন! পূর্বক পথ 

উষধার্দি, সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হয়)। 

99%6 ৮০৮ অর্থাৎ জল সাগুর সহিত হুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া! রোগীর দিবে 
তাহাতে রোগীর বল রক্ষা হুইবে। যদি হুপ্ধ মিশ্রিত গল সান্তি লা: খাট 

চান তা হইলে মুগের যুস ব! মহ্রির ঘুস তৈমার করিরা জল, সার গাহি! 

দিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবেন। ইহা ৪০০৪ হইছে এব সুগবা র্ 
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রি হু নাইন্রোজিনাস বলি বলকারক অথচ জল সাগু গ্রশ্রাব বুদ্ধিকারক 

 কল-সাগুর চিত যদি মুগ বা মন্থুরির বুস মিশ্রিত করেন তবে রোগীর পছন্দ 

:. মত একটু গন্ধ দ্রবা মিশ্রিত করিয়া দিলে আরও ভাল হয় যেমন আদার রস বা 
১ কাগজি নেবুর রস একটু গোলমরিচের গুড়! বা তেজ পাতা ঝ৷ ছোট এলাচের 

খাঁড়া (বেমন যেমন রোগী পছন্দ করিবেন ) কারণ 8707)8056 গন্ধে পরিপাক 
-হস্ত্ের ৪5০72%3০0, একটু বেশী নিসঃরণ হর তাঙাতে খান্ড দ্রব্য শীঞ্জ শীঙগ 

- পরিপাক ভয়। 

ন্ সা্ড বলিয়। বাঙার়ে বাচা বক্র হয় তাহা প্রা সাগড নর ভেজাল সান 

. 5885৮ 7০06 বা 1[719100%, ইঢাপধি বিক্রয় হয়। [০০6 ১9৪০ বেশ স্পথ্য 

রঃ এবং খাইতে ভাল। যদি রোষ্বী জল বালি বা জল সাগু বা যব মণ্ড 

ইত্যাদি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা! না কঞ্জন তাহা হইলে তাহাকে অক্প পণ্ড ব: 233০6 
৪৮৪: দিবেন অল্প দণ্ড অতি লম্বা । ন্ুপাচ্য বলকারক ও সুগন্ধ যুক্ত ইছ। 
খাইতে রোগীর কোন প্রকার বমি আসিবে ন1 অপিচ বমির ভাব থাকিলে বমির 
ভাব দুর হইবে রোগী কোন প্রকার অনিচ্ছ। প্রকাশ করিবে ন! 

| ২ তোথা পুরাতন চাউল 

তিন পোকা! ঠা] জল 

উক্ক ঠাণ্ড। জলে চড়াইয়া মুছ আগ্নর উত্তাপে (থু টের অগ্নিতে ) আস্তে আস্তে 

- উত্ধম রূপে গলিয়া মিশাই়া গেলে আন্দাজ [তিন ছটাক থাকিতে নামাইবেন। 
রোগীর সম্মুখে অপ চট কাইবেম তাহাতে রোগীর মন একটু সন্ত হইবে যে রোগী 
ভাত খাইতে পাইল। পরে চিনি বা লবণ মিশাইয়। রোগীর পছন্দ মত স্যগন্ীকুত 
করিয়া! রোগীকে খাইতে দিবেন। প্রাচীন কাল হইতে এই অন্ন মণ্ড প্রচলিত 

হইন্সা আসিতেছে ইহা অতি লঘুপাক পথ্য। 

যবমণগ্ড 

আঁত্ত ববকে হামালদিস্তায় কুটিয় চুর্ণ হইলে সেই রি ২ তোলা, ঠাণডাজল 

: তিন, পোরা, উজ ঠাণ্ডা জলে ঢড়াইয়৷ সুদ আগ্নর উত্তাপে আন্তে আনে 

উত্তম রূপে সিদ্ধ হইলে আন্দাজ তিন ছটাক থাকিতে নামাইয়া ২৩ পুরু 

কাপড় দ্বারা ছাকিয়! চিনি বা মিছরির সহিত ছুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে 
চা 
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দিবেন কিন্ব! ধদি দ্ধ ন! পছন্দ করেন তাহ হইলে একটু লবণ বা! লবপের সাত 

কাগজে লেবুর রস [মিশ্রিত করিয়। খাইতে দিবেন। | 

. বন্ধ হামালদিস্তা) না পান তবে আন্ত বব শিলে পেষণ করিয়া লই পোষিত: 
বরক্তে ২ পুরু কাপড়ের মধ্য দরিয়া একট পাত্রে তিন পোয়া জলের মধ্যে কিছুক্ষণ 

নাড়িবেন তাহাতে বব চূর্ণ কাপড়ের মধা “দিয়া গলে মিশ্রিত হইবে এই যব চূর্ণ 
মিশ্রত জল পুঙুর্বঃ স্তায় মূ অগ্নর উন্তাপে পাক কনিবা পাক শেষ তিন ছটা 

মাত্র স্বাখিয! পুর্যের স্তায় রোগীকে খাইতে দ্িবেন। 

একট! কথা মনে রাখিবেন--যা- নস মণ্ড বা যব মণ্ড বা সুগের জুস 

বা মন্্ুরির কাথ মাছের বা! মাংসের কাথ ইত্যাদি তৈয়ার করিতে হইলে 
উক্ত ভ্রবা গুলি ঠাণ্ডা পরলে (০০10 ০7) কিছুক্ষণ ভিজাইয়!. উনানের উপর 

ঠাণ্ডা জলের সহিত আস্তে আস্তে মৃদু অগ্ির তাপে চড়াইয়া পাক সি হইবে। 

কেন তাহ ৰসিভেছি £ 
ঠাণ্ড। জল, আন্তে আস্তে মুদ্ধ অপ্রিব তাপ এই ছইটী মনে করিতে হইবে £-- 

যদি গরম জলের উপরি উক্ত গিনিষ গুলি ফেব্রিক পাক কর। যার তাও! 

হইলে উক্ দ্রব্য সকলের উপরি ভাগাস্থত এলবুমেন জমাট - নিয়! একটা 

০০৪610& তৈয়ানী করে, উক দ্রব্য সকলের মধ্যঠিত শন্তান্ত জিনিব গজ. বা 
(00120109816 2:00595 86850105 ৪0৮7 ইত্যাদি জলের সছিত মিশ্রিত হইতে” 

পায় না ধদ ছাকিয়া লওয়] যায় ৩বে জলের সহিত বিশেষ কিছু পাওর। 
ধায় না কেবল. জল মাত্র। উক্ত দ্রব্য সকলের মধ্য ভাগে 0722০ 

810 &:০07)% ইত্যাদি জিনিষ থাকিয়! যায় কিন্তু যদি গরম জলে না দিয় ঠাণ্ডা. 

জলে কিছুক্ষণ ভিজ্রাইয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা জলের সহিত উনানের উপর চড়ান 

যায় তাহা হইলে এলবুমেন পংযত না ভুইয়া একটী 6০৪67 তৈচ্ারী হয় 

না সুতরাং খাস্ক প্রবা মধাস্থিত সমস্ত জিনিষ জলের সঠিত মিশ্রিত হয় 
কোন প্রকার বাধা থাকে না এইবার যদি উক্ত পাক দ্রবা ছাকিয়া লই 

'তান। হইলে অধঃস্থ জলের সহিত সমস্ত জিনিষ গুল নিশ্রিত হইর! কাথ ব)' 
97০৮ বা! এ 1০৪ টতয়ান্ধী হইল ইহাতে খাস্ত ভ্রব্োের সমস্ত অভিলসিত জিনিব 

গুলি বর্তমান থাকিবে তবেই দেখুন ঠাণ্ড। জলের সহিত খান্ত ভব ভিজিয়! 
কাধ প্রস্তুত করিতে হয় তাহা হইলে প্রকৃত কাথ তৈগ়্ারী হইবে : 



5৭৮ চিকিৎসক চতুর্থ বধ 
সস শপ | তি জে শব ও অপ টস আস 

আস্তে আস্তে মৃহ তাপের আবন্তক এই জন্ত £-_ 
00505789 77856) অঠিশয় উত্ভাপে জল মরিয় যাইবে তাহাতে খাস্ত দ্রবা 

গুল সুসি্ধ হইবে না আর তাছাদের ড1000106 শীপ্ব নষ্ট হইয়া যাইবে.। 

'কগুসিত্ধ না হইলে নৃপথা হইল ন! কুপধ্য প্রস্তুত হইল । ড:0515109. নষ্ট হইলে 

সেই পথ্য সম্পূর্ণ পথ্য না ₹ইয়া অর্ধ পথা প্রস্তত হইল। ওজ্জন্র আস্তে আত্তে 

সুদ ভাপে পথ্যাদ পাক করিতে হয়। 

ৃ চিনি 
ইহা অতি সহজ পথ্য জিনিষ, অতি উত্তম উত্তাপজনক 7০৮% [9১007801278 

সেইজন্ত 721091£) :956011705 প্রধানখাগ্ | যদি 91070601) বা পাকাশস্পের কোন 

গোলমাল: না থাকে তাহ হইলে ইহ। অতি স্থপথা কারণ ইহ! অতি সহজে হন্ডম 
হয়। - যণ্দ পাকাশয়ের ,কোন গোথুমাল থাকে তাহা। হইলে ইক্ষু শর্কর1 সহজে 
হজম না হইয়। ঢ০:10027690 হইয়া বাযু উৎপাদন করে [হাতে রোগীর অপকার 

হর এবং অতিশয় কষ্ট হয় কারণ বাষু পাকাশয়কে ডায়!ফ"মের নিকট 
ঠেলির় লইয়া বাইয়। হৃদপিগুকে চাপ দেয় তজ্জন্ত প্রাপট। ছটফট করে। অতএব 

' রোগীর যদি পাকাশয়ে দোষ থাফে ঠা! হইলে ইক্ষু শর্করা বন্ধ করিতে 

হইবে। কিন্ত 01009 ৪17 ৫" 13716 927 অর্থাৎ বেদানা রস আক্ুর 

বস কমল। লেবুব রূপ ইতাদি ইক্ষু শর্করার মত পাকাশর মধ্যে [771)011000 

হুইয়! গ।াস উৎপাদন করেনা অতএব 0::81)9 নঠিগ অথাৎ বেদানা! রস, 

আছুর রস, কমল? লেখুর রস পাকাশয়ের দোষ থাকিলে খাওয়া চলে । ' 

ভদর়ামরের প্রধান থান্ত শর্কর। । কারণ যথন উদরাময়ে কোন পথ) হজম 

হয ন1 তখন শর্করা অতি সহজে হজম হইসস। রোগীর বল রক্ষা করে। 

52.01011717) 1210165 

ব্দোনার কথা পুর্বে বলিয়াছি। বেদানাঘ 0771) 508%: খাকেবঙ্গির1 

অতি সহঙ্জে পহিপাক পার়। কারণ অন্ত যশ্ড প্রকার 9068: আছে ষথা-- 

0509 91 চা 9116৮ 11015, ৯৪৫৮ (0450608০) ইত্যাদ সমস্ত 

গুলি 07816 9089: এ পরিণত হইয়া 2551777110160 হয় কিছ্বা। 01500561) 

রূপে যকত মধ্যে জমা (96০75) হয় আবার যখন আবশ্তক হয় তখন এই 



টম -গু-৬ষ্ঠ সংখ্যা পথ্য বিন 5৯ 

3157৩০8০2 বাহির হইয়া! 07919 9065 এ পরিণত হই] 59109817650 ভয় 

তবেই দেখুন 0:19 ৪0৪8%: কত ভাল সেই জন্জ এত সহজে পারিপাক হয় 
এবং বেদানা ও আঙুরের রস এত ভাল (এই সমস্ত ফলে 071)3 91581 

বর্তমান থাকে )। 

0791)9৪.--আঙ্কুরের মধ্যে 07629 3011 আছে 01787716 98৮1৮ এবং 

ড10%25109 এবং 30779 400 আছে । (00751510 4050 0170 5215 এ রুদ্ধ 

পরিষফষার করে (81চ5177719 81791010900 ) 10811)119 হোগ প্রতিষেধক শক্তি 

বর্ধিত করে।" 

কমলা লেবু বাতাৰী লেবুর রস ৮7110 3102 01001010816 এবং 5০17 

আছে বলিয়া তাহাতা রুক্ত প্রিফার করে ( 211180156 6159 1010০৫ ০1010 

7010 07810900790 11710 81157511179 07109071018 17) 0100 1১100) 

বেদান! প্রথম 
আঙুর দ্বিতীয় 

কমলালেবু তৃতীয় 

বাতাবীলেবু . চতুর্থ 

খেজুর ও কিসমিস ইভ্যাদি ফলে 1771103002৮ এবং 06114053 "আছে । 

(381)010989 খালে মল পরিস্কার রাখে এজন 00111510999 অর্থাৎ 1371175? থাকা! 

ও অতীব প্রয়োজন । কেবল মাঝ সহজ পাচ খাস (07090 78817111501 ও 

€£ [7901 ) গ্রহণ করিলে 130851009 খুব কম পড়িয় থাকে তাহাতে আন্ত 

কমিগন্চি £ 1১975051650 27056058726 01 6050 106990106 ) ভাল হয় না [)- 

1991:0756,] 80815 অর্থাৎ কোষ্টবন্ধত! আনয়ন করে। যে অল্প পরিমাণ 789910709 

থাকে তাহ! 19৫0101)0500. হুইয়! শরীরে বিষ ক্রিয়ার লক্ষণ প্রক?শ করে। 

অতএব অস্ধ্রেব রুমিগতি বৃদ্ধ করিবার জল্গ খানের মংধা কিছু 03911171059 

অর্থ:ৎ 793811080 থাক! বিশেঘ প্রয়োজন কিন্ত রোগ কালীন 08110199 প্রধান 

খাস্ত গ্রহণ করিতে নাই কারণ তাহাতে পেটের অস্থুথ হইতে পারে। 

শশার রদে 012%1)10 8816 এবং 2:01) আছে সেই জন্ত অতি মুগন্ধ 

জনক । ইহাতে বনন নিবারণ হয়। এ 

পানীয় (93৮1989).--73191190 ৪৮০: অর্থাৎ ৮২ সের জলকে উনানে 



শা 
পৃ নে 29 

58) 55, 
১) রি ৪ রর 

পপ লি হি 
ন্ শত 

টা? ফেটাইবেন। 1: পাক শেষ 4৯৫ সের রি লাষাইবেন এবং ঠা 
করিতে হইবে 1. ঠাণ্ডা হইলে ছুইটা পালে ঢালা উতুর কগসিতে হইবে এই প্রকায় 

(কৰিলে জলের আন্বাদ ভাল হইবে। কারণ জল অনেকক্ষণ ফুটিলে উল মধ্যস্থিত ্ 
খাছ উাড়র'যার। বার কতক ঢাল! উবুর, করিলে বানু প্রবেশ করিয়া দুষ্ান- 
হয় | তারপর একটি নুতন যৃৎপাত্রে রাখিয়া 'ঢাকা দির রাখিবেন ২* মিনিট 

সিদ্ধ 8০] করিতে হর । তাহাতে জল মধ্যস্থিত 06:০গুলি ধ্বংশ হইয়া 93601219 
হর ।.'.এই জল পান করিলে অঞ্ক কোন প্রকার দুষিত রোগ হয় না এই প্রকার : 
জলে. একটু. কর্পর সবার! স্ুবাসিতত করিয়। দিলে আরও ভাল হর এই 73016 

869৮ বা মারা জল ব্রোগী যত প্লান করিতে পারিবেন. ৩ত দিবেন ইহাতে প্রআাব 

পরিষ্কার হইবে সজে সঙ্গে রোগে বিষ দূর হইয়া রোগী জ শঈঅ আরোগ্য লাভ 

স্কীরিবেন | ঃ 

গু. 9০8 269] ৃ 

৪. 14921)010809 

4. .1920001005 070 ০0, 

5... [01701097257 এহাচোত, 

5.০ .4010 7০6০91জাত ৃরচ্র69 2] 
রঃ 031581012 017 

081 ০£ 1,97001, আাাা 
3০11108 ১১০০০ 1 1175৯ 

/ ধীস্থারা সাঞ্েবী ভাবাপর এবং বাহার! সাছেৰী খান্ে অভান্ত আছেন তীহারা 

রা পথ্যা্দি পছন্দ করিবেন না এবং সত্য সতা তাহাদের ভাল লাগিবে । না 
“কারণ প্র কল তাহাদের অভ্যাস নাই গাভাদের জন্ত ' | 

৯ 1818055165 র 

২ ] 78997 সা) (8০:55০ম) ৪) 

রি ৩. 8৯৪০, 09] (101) ০. 101,006 00111) 

ই ৪ ॥. 2111 (০. 81115 016 ৪০৭৪ ৪0৩7) 

ন্ ৪. : উহ জা চ198200) ০2: 98500 পি 

তা 1. &100092 ৫৮ (০৮1 991006061) আই. ৪৩০ মত রে 



৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্য। পথ্য বিজ্ঞান ১৮১ 
শর পপ পপ আআ | সস শা ৯ শপ পপ সপ»... ০ পল উস সস শা সাপ সপ সরা ০ সপ অপি এস রর সস সং ও জল, সম. - স. 

য50]) 502)0 40010 1505 10207011107100 0100 ১৮160 ত01) 

0060)6510107) 

৭! 10980 7০01618 

৮1 ৬101 (৬8৮) 9: অ$1,006 00110) 

৯1 11110 ৯1612 13124)05 

১০ 79. 

| ড1)02 211১7017918 01 00111 0170 0৮ 

ড191 €)111)06 4 

7.01700208 ০২:6০6 ০1 0062৮ 4 0107) 

উপরি উক্ত নিশ্রিত পদার্থ বান থ্রাকিলে বেশ উপকার হয়। ইহা বমি হল 

না কারণ ইছাতে 12567500198 আছে ভহ। পাকাশয়ের ১6১96171100, 

১১। সর্ব শেষে 41009] যখন কোনও কিছু হজম হয় না এমনকি 

বেদানার রন ও হজম হয় না তথন 41001)0] হজম হইবে তখন ইস! সুরানয় সুধা 

অন্ত কিন্ত £1001)01 এর অনেক 99290111৭ অর্থাৎ দোষ মাছে সেই জন্ত নিন 

লাথত স্থণে ব্যবচ্চার করিতে হর যখ। __ 

১। যণ্ধ নাড়ী (1১150) খুখ তুর্বল হয় অনুভব করা পায় না.যাছাকে ধা 

ছাড় বলে। 

২। যদি নাড়ী সমভাবে ন) যার (110101521১0) 

৩। যদি 77159 থুব 99 হয়। 

৪ 1 যদি 0৮731205750 8901) খুব 5৮ কিন্ত] 1151115111506 হয় | 

৫ | যর্দ রোগীর 2২০৮9109 3%07571512) হয় । 

৬। যদি রোগীর 1.9 061171711) হয় অর্থাৎ রোগী বিড়বিড় করিয়া বকে । 

৭1 যদ রোগী কিছুই হজম করিতে না পারে। 

৮1 ঘদি রোগীর খুব পাতলা মল ত্যাগহ্য়। 

৯। যদ্দি রোগী এলাইয়। পড়ে। 

১০। যদি রোগীর [61515006 17151) 5771551601৩ থাকে । 

১১। মাতাল হোগী বৃদ্ধ হূর্বল রোগীর পক্ষে সুরা অন্বতের ভার কার্য 

করে।, - 
. 



১৮২ এ চিকিগুদক | চতুর্থ বধ 
এ পপ দিত জপ  সসপগ শশাশশ শা শশী ৩. আতা স্্্্্্রী সু ররর এপ, এ... দা কল সস ও ০ শপ জী 

যদি উপরি উত্ত উপসর্গ দেখা যায় তবেই 41০০),0] ব্যবহার করিতে ভয় 

নচেৎ নহে । পুরাতন হ31751)05 915610) ০2010 আ17)8 ভঠা)তছা।। 39100 

০7" 1,101101 13721)09, ৪০৭০ 0৪: এর সঞিত 10109 কৰির! পান করিতে 

দিবেন। যদ্দি 41601)91 বাবহার করির। 78180 ৪10 এবং ৪6৪০ হয় জিছব! 

81991) এবং 17:018% হয়, শ্বাস গ্রশ্থাস শান্ত হয়, রোগীর স্ুুনিদ্র। হয় তখন জ'নিতে 

হইবে যে 41001১01 বাবার করিয়! ্ধল, পাওর। গিয়াছে আর 4$19020] 

প্রয়োজন নাই বন্ধ কিবেন কিন্কা উপরি উক্ত ভাল ফল ন৷ পাওয়! বায় অর্থাৎ 

যণ্দ 7১80150 084106 এবং £991910 হয়, পাকাশয়ের বদ হজম হয়ঃ জিহ্বা! শুফ এবং 

হরিদ্রাভ হয়, গাচশ্না শুক ত1 এবং উত্তাপ বৃদ্ধি হয়” রোগীর অনিদ্তর। বুদ্ধি হয় তাহ 

হইলে /১109179] বন্ধ। রাখিবেন বুঝতে হইবে 4&100)১০]এ ভাল ফল পঃওয়। গে 

না ও অন্ত উপনর্গ আপনয়া জুটিবে। 

কুষ্ঠ ব্যাধি 
লেখক-_শ্রীবেচারাম চৌধুরী এল, এম, এফ । 

পুর্বব প্রকাশিত--€২ পৃষ্ঠার পর। 

এই 05০৪ 30 0976০ ৩০1১618065 এ ই ঘণ্ট। উত্তপ্ত করিয়া 366311156 

করিতে হয়। এই 869: খাটি অবস্থাতেই ইঞ্রেকনন করিতে পারা যাইতে 

পারে বিন্ধক ইহার সহিত সমপরিমাণ বিশুদ্ধ 4058 799 0115 01] মিশ্রিত 

করিস দিলে স্থানিক উত্তেজনা কম হয়। ইহ বেশী কাধ্যকাত্ী কারহত হইলে 

ইহার সহিভ ৰাইডিটিন্ড ক্রিয়োজটু যোগ করিতে হয়। চ)৪৪: রবার কক 
নষ্ট করে তজ্জন্ত কাচ নার্দত বর্ক বাবহার কর! উচত। এই [286৩7 একবার 
85711122 করিলে অনেক দিন ভাল অবস্থায় থাকে! | 



হুম ও ভষ্ঠ সংখ্যা] কুষ্ঠ ব্যাধি ১৮৩ 
শপ সস ০ শা তা ও সপ ০০ এ ৪৬» হত. তত স্য সন ৮75 শাপাপি তি তি শীকততশ আশ শি শপ 

"মাতা নির্পর”_. 

মাত! নির্ণর সম্বন্ধে মৃত সাডেব মঙ্োদর বলেন মাত্র! সময়ে সময়ে এক বাক্তিরই 

পঝ্িবর্তব করিতে তয় ॥ হদ্দি [25697 এর সঠিত 01159 011 ও 0:90806 মিশ্রিত 

কর! হয় তাই! হইলে তান্তার মাত্র' 5 €০ 1000, যদি এই ইনজেকসনে কোনও 
স্থানিক যন্ত্রনা! বা কোনও প্রদাহ উৎপর না য় তাহা! হইলে উহ! হইতে অর্ধেক 

পরিমাণ 011৮9 ০1 বা দিতে হইবে এবং মান্ত) 0০০ পর্ধাস্ত কমাইয়৷ ক্রমে আমে 

বাড়াউয়া ১১ সিলি পর্ধন্ত দিতে হুঈবে। যখন ১* সিসি পর্যাস্ত সহা হইবে 

সম্পূর্ণরূ'প ০1159 01] বাদ দিয়া ০৪61. এর সন্কিত 07০8০০০ মিশিত করিয়া 

ইনগ্রেকসেন্ করিতে হয়। উদ্ভার মাত্তা 6 6০ 12 ০৫. 

প্রথমে কম মাত্রা আরস্ত করি বেশী মাতা পর্যান্ত উনজেকসন্ দিতে ছয়! 

শরীর মধ্যে পলেগ্রা ব্যাসিলাই” এব সংখা! কম হইলে ইনজেকসনের ওধধের 

মাআা বাড়াইতে ₹য় এবং বাসিলাইএর বেশী সংখা। হইলে কম মান্র' হইতে আরম 

করিয়া আন্তে আস্তে মাত্রা বাড়াইতে ভয় । এরূপ ক্ষেত্রে 2 আরস্ত করিয়া 

2০০ মাত্রায় প্রতোক বার বুদ্ধি করিয়া ইনজেকসন করিতে ছয়। 

বালকের মাত্র। যুবকের মাত্র! অপেক্ষা সাধারণতঃ কম কিন্তু কোন কোন 

ক্ষেঞ&রে বালকেও বেশী মাত্রার ইন্জেকলন সহ করিতে পারে । একবারে 25৩৩ 

£111900101; করিলে ও কোন্ই যন্ত্রনা অন্থভব করে না বা গুতিক্রেয়া হয় ন1। 

মুর .সাছের মহোদয় 08] 17009 ৩1178 11018051970 ও এই নিয্পম 

ন্গ্রারণ করেন। 

901)8101900801) ইন্জেকসন করিলে স্থানিক প্রতিক্রিয়। হওয়া গ্রাক্োজন। 

প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ ঃ-_-ইনজেকসন স্থানে প্রদাহের লক্ষণ- লালবর্ণ ধারণ, নূতন 

গুটিক] উৎপক্ন, ইহু। ২8১ দিনের মধ্যেই লোপ পায়। স্থানিক প্রনাহ ব্যতীরেকে 

জরও হয়। 

এই গ্রতিক্রিয়া বেশী হইলে মাত্রা কম করিতে হয়) কোপ কোন স্লে 

€বশী মাত্রাতে প্রতিক্রিয়া না হইলে কম মান্মাতে গ্রতিক্রির উৎপন্ন হয়। 

ইনভ্েক্মনে প্রতিক্রিয়া ন) হইলে “পটাশ আইওডাইভ” ২ হইতে ১৩ গ্রেণ 

মাত্রায় খাইতে দিন! পরে ইনজে কলনে প্রতিক্রিয়া উৎপর করিতে হয়। 

কোন কোন ক্ষত্রে গ্তিক্রিরা এত বেশী হয় যে ইনজেকসন্ ব্যতীয়েকেও 



- ১৮৪ চিকিৎসক চতুর্থ বর্ষ 

জর ও প্রতিক্রিয়ার অপরাপর লক্ষণ বহু দিন বিগ্তমান থাকে । শ্রুর স'হ্বে 

মহোদক ইঞ্াকে “4019061005৪ বলেন । এরূপ ক্ষেত্রে 256০, খুব কম 

মাত্র! হইতে আরম্ভ করিয়া 5০০ পর্যন্ত সপ্তাহে ২ বার 1170606193) দিতে বলেন। 

ইহার সহুত আনুসঙ্গিক চিকিৎস! বিশ্রাম, কে/্ঠ পরিফার, টনিক, লঘু পথা এবং 

[১7991870817 কারণ দূর হইলেই দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রতিক্রিয়ার অবসান হয়। 

117) 1000 40153:110) 013102105 90 2):981$09 এর সহিত মিশ্রিত করিয়। 
২ মিনিম মাত্রায় মাংল পেশীতে প্রভা ইন্জেকদন করিয়া [,61/0৮0 95৩1 

বন্ধ করিতে মু সান্ছেব উপদেশ দেন। ৮ 

00181)66117716501020.-বহু কাল হইতে এই ব্যাধিতে 00892 1768৭ 

(10) স্থানিক প্রয়োগের বাব! আছে। আরুর্বেদেও ইহার উল্লেখ দেখিতে 

পাওয়া যায়। 

রৌদ্র বসিয়। চাল মুগুরার তল ও গর্জন তৈল মালিশ করিলে বড়ই 
উপকার দর্শে। ইহার কারণ যে তৈল বেশী পরিমাণে শোষিত হয় তাহ! নছে 

পরন্ত হুধা তাপ ও ধর্ষন ও তৈপ ছার! স্থাশিক প্রদাহ উৎপন্ন হয়। স্থানিক 

প্রদাহ উৎপন্ন জন্ত অনেক ওউধধ আছে-_বথ। ক্র্বলিক এসিড, কার্বনডাই 
অক্সাইড স্দ।, এসিটিক এপ্িও, জনেক উত্ভিন পদার্থ। মুর সাছেব মহোদয় 

[11012101598110 8০10 ব্যবহারের বড়ই পক্ষপাতী । ইহার সলিউসন ২ ভাগে 

১ ভাগ বরুটিকাতে, ১ ভাগে ৫ ভাগ বা ৩ ভাগ ত্বকৃদেশে লাগাইতে বলেন। 

ইছ! ১* দিন অন্তর লাগাইতে হয়। ওধধ লাগছেঁলে স্থানটী সাদাবণ ধারণ 
করিলেই বুঝিতে হইবে ঠিক ওঁষধ প্রয়োগ হুইয়াছে। 

7,87801) ০1 679867১6006. পুনঃ পুনঃ রক্ত পরীক্ষা! ঘ্বারাও যখন ৬ মাস 

যাবত 130111) পরিদৃষ্ট হন্গ না৷ এবং সমস্ত ল্গাধুর ক্রিয়া ও অন্যান্ত লক্ষণ সমুহ লোপ 

হয় তত দিন চিকিৎসা! করাইতে হইবে । 

জীবনী শক্তির হস হইলে ইহার পুনরায় প্রকাশ হইতে পারে ইহা! মনে 

রাখিতে হইবে৷ 

আযুর্কেেদাচাধগণ এই রোগে অমৃত ভল্লাতক নিম্বাদি চূর্ণ বৃহৎ গুড়টী তলের 

ব্যবহার ব্যবস্থ! করেন। 

এই ব্যাধিতে পরিমিত আহার বিহার, নিদ্র। সম্ভে'গ 1১750891509) ০০5৪৩ 



৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকৃতির রহস্য ১৮৫ 
সস পপ সস ৭. ০ পাস ৮ 

ধাহাতে নাহ এবং জীবনী শক্তির হাস না হয় ভদ্বিবয়ে ফত্ববান হইতে 

হইবে। 

নিরামিশ আহার--ওল, মানকচু ডঙ্থুর, মোচা, কাচা কলা, লাউ, বিঙ্গ, 

করলা, পটল, নটিম় শাক, স্গিনা, গব্য স্বত, ছোলা ডাইল খাইতে দেওয়া 

কর্তবা। মত্ত না খাইলে ভাল হয় ষণ্দ নিতান্তই খাইতে হয় তবে কই, মাগুর, 

লিঙ্গ, রোহিত; মৌরল। মত্ত দেওয়া যাইতে পারে। 

নিম পিখিত'দ্রব। একবারেই নিষেধ--. 

সরিসার তৈল, বেগুগ, বাধাকফি, কলাই ডাইল, মুস্তুর ডাইল, অন্ভহর ডাইল, 
লক্ষ গুরু মপল1, পেমাজ, রমন, গুড়, নস, আফি?,) গাঁজা, বা কোনও 

মাদক দ্রব্য । | 

প্রকৃতির রহস্য 

লেখক-_স্রীউমাকান্ত চট্রোপাধ্যায়। 

আজ যে বিষয়ের অবভারণ। করিতে যাইতেছি তাহাতে নৃতনত্ব কিছুই মাই। 

চিকিংদ! শাস্ত্রে যে সব রোগের বিষয় বলা হন্প তাহা! আঁধকাংশ স্থলেই কতক 

গুপি বিশে বিশেষ শরীর মধাস্থ বনের বিকৃতি মাত । 'অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে 

গুকটা রোগে কেবুল সেই নর্দিষ্ট একটী বস্ত্ের ক্ষতি হইগ্াছে তাহা নছে? তাহার 

সহিত কোনও সম্পর্ক মাই এরূপ অন্ত কোন যন্ত্রের তৎনগ্গে বৈধানিক বিরতি 

জদ্মিয়াছে বা সেই দূর সম্পকীর যন্ত্রের নৃতন লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়াছে। 
একটু অন্থধাবণ করিপ্ন! দেখিলে এইরূপ প্রন্কৃতি দেবীয় নান! প্রকার রহ 
উদঘাটিত হয়। শরীরের সমস্ত যগ্রই ওতপ্রোত ভাবে একের সহিত অন্ত জড়িত 

স্হিয়াছে;। এই পবন্পরের নিকট সম্বন্ধ ইহাই প্ররতির বহন্ত। এই সব 
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বৈচিত্রের কতক ব৷ আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত্ত কার্ধা কারণ নিষ্ধারিত হইয়াছে এবং 

কতক এখনও বিজ্ঞানের ব'হভূতি। 
প্রথমতঃ ধরণ আমাদের শরীরের প্রতিফলিত ক্রিয়া (7616 061030) 

জিন্ষিট। কি? অনেকেই বোধ হর কলিকাতায় 1'9201)19 ০1%8101১91 নামক 

বাড়ীতে প্রত্যহ যে ৮7$791595 ০0:7091৮ তার বিহীন সঙ্গীত হয় তাহ। গুনিয়। 

থাকিবেন। ৃ 

সেই বাড়ীতে প্রসিদ্ধ বাদক ও গায়ক নিজেদের গান গাহিয়! থাকেন ও 

বিবধ বাস্ত যন্ত্রের সহিত আলাপ করেন। আপনার বাড়ী সেই-স্থান ভইতে 
যত দূরে থাকুক ঘদ্দ আপনার বাড়ীতে 1190010 ০9000606101, থাকে ও তাহাতে 
19০81501টা যোগ করিয়া দেন তখন সেই দূরে বাসয়া সেই সকল গান বাজন। 

স্পষ্ট সুমধুর ভাবে শুনিতে পাইবেন । কে গাচিতেছে তাহাকে জানেন না, কে 
বাজাইতেছে তাঙগাকে দেখিতেছেন না অথচ তাহাদের মধুর আলাপাদি 

শুনতেছেন। সমস্ত বায়ু মগুল ঈীথার (70707) নামে এক প্রকার দ্রবো 

পরিপূর্ণ । এই 100)9718] ড7১8191) কম্পন বাতান তরঙ্গে ভাদিতে ভালিতে 

তাহার 111996০0175 গুলি আপনার নিজ বাড়ীতে সংবোজিত [5০০2৮০7এ গিয়। 

বন্ধ! দিতেছে ও সেই শব প্রঠিধবমিত হইয়া আপনার কর্ণে প্রবেশ করিয় 

আনন্দ উৎপাদন করিতেছে । 18915% 80610)) ব্িনিষটা অনেকটা সেই 

রকমে॥। ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার হাতে একটী পিপড়! কামড়াইল। আপনার 

জান বুদ্ধির অগোচরে হাটা নড়ির! উঠিল বা পিপড়াটাকে মারিয়া ফে£লল। 

হাতের পাতায় দংশন করিল, সমস্ত হাতটা নড়িল কেন? একেই বলে 196 

£০6101) 1 ইহাও হই রকম । 51১07001181 08 00621599818 16065 এবং 

07981) 0. 6810017) 79106%. 08068189008 [৫997 বা স্পর্শজনিত £$985% 

এর কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাকু। 

উরুদেশের ভিতরের চামড়ার উপর যদি খে।6: দেওয়। যায়-_-সেই দিকের 

0191718860) মাংসপেনী সঙ্ভুচিত হইর! ব.র এবং অগ্ডকোধটা3 গুটাইপ্না আসে। 
হহ!কে 01911508000 1979 বলে। পায়ের তলা শুড়শুণ় [দলে সমন্ত পা 

ও পাঞ্জের পাত। উপরের দিকে উঠিয়া যায়। ইহাকে 71910697: 25095 বলে। 

018169) 191105 পাছাতে উত্তেজিত করিলে পাওয়া যায় ১ তলপেটে শুড়গুড়ি 



৫ম ও স৬ লংখা। . প্রকৃতির রহস্য ১৮৭ 
প্র সি শত শি শী সপপ্প শক ৮ বর শপ সপ পপ রে | এ আপস পপ আহ সে 

শে সস সপ» সা শশী শশা 5 ০ শপ াজলন পি সত পা আল শা পশলা শরণ পর শে স্পা 

দিপে 'সঠরূপ হয়। উহার নাম ৮৫০০)11)%] 1079: ) পিঠের 81)0801901. 

18093 এর মধো কুতুকৃতু দিলে সেখানেও মাংসপেশীর সংক্কোচন হয়। 
1)99]) 16979 সধ্থদ্ধে বলিতে গেলে 70096 19. একটী প্রধান । যখন 

প। হুষ্টী সমকোণ হুইর। ঝুণিতে থাকে শুখন বদি 1107797,60 198.66119 
উপর কোন বই বা হাতের ৮1797 05০ দিয়! আঘাত কর! যার, পায়ের 9০608 

(902028 নামক মাংসপেশী সম্ধুচিত হইয়া প:টী হঠাৎ লন্দুখ দিকে চপিয়া য'়। 
৮310] 0101)058 ও আর একটী 059]) 10893. 05০7) এর উদাহরণ। ইহা 

কেবল 91)1)51 0010 এর কোনও রোগে দেখা যায় । 15959 367]. এর মত সুস্থ 

দেহে থাকে না। 

যেস্থলে উত্তেজন। কর হয় ব! উত্তেঞজনার কারণ থাকে 217070176 881807") 

মাহু দ্বরা সেই উত্তেজনা মেরুদণ্ডের উচ্চ কেন্দ্রে নীত হয়, পরে সেই স্থানের 

মেরুদণ্ডের 1597৮০ ০811৬র মধা দিয়! ৪?0:9106 78670 11১19 দ্বার! ততলংলগ্র 

মাংস পেশীকে নড়ন চড়ন করার । 81717781০০7 এব কোন বিশিষ্ট স্থানে রোগ 

*ইলে এই সব £9৩% থাকে না। তবেই দেখুন পীড়া! কোথায় 5[)7১0] ০070 এর 

মধ্যে অথচ আপনার হাত প৷ চামড়ায় উপরোক্ত 19195 সে হারাইতে থাকে । 

আধুনিক শরীর তত্ব বিস্তার যতই উন্নতি হইকেছে ততই শনুুরের প্রতোক 
যন অপরটীর সঞ্বিত বিশেষভাবে গ্রীতিতে আবদ্ধ এই গুড় তন্বটী প্রচার 

করিতেছে । .9:৮০09৪ 85৪691)) ইচ্ছার মধো £০--১০০৮/০০॥ হইয়! কাধ্য 

করে ইহাই বিজ্ঞান বিদগণ বলিয়া খাকেন। 87৮07181 1)755৪015 এর নুনতা 

ঝা বুদ্ধি পাইলে হৃদপিণ্ডের 0০:০৪ বেগ ও £900972য গতির তারতমা হয়। 

বিজ্ঞান বিধদগণ বলেন যে কেবল যে দায়বিক কেন্দ্র সকল স্থানে কাধ্য করে তাহ। 

নহে শনীরের মধ্যে অনেক রাসায়নিক ভ্রব্যের ০1591771081 9297505 সংযোগ 

বিয়োগে নানারূপ কারের সংঘটন হয় । 1১800198010 )01106 ক্লোমরসের উদ্নগীরণ 

ও নিঃসতণ এইনসপ 01)97)1075] 86165 দ্বারা কাধ্যে পরিণত হগ। পুর্বে 

বৈজ্ঞানিকগণ বলতেন ০910 01709 |ডওডিনামের মধো আসার পর 
19089. 05675008 00680) দ্বার! ক্লে'মরসের নিঃসরণ ₹ইত। কিন্ত আধুনিক 

মত এই-_যখন 8০1] ০10710 [ডিওভিনামের মধ্যে আনে তখন তাহার 

ম্লৈম্মিক [বল্লির হইতে ৪৪৫২০11/। নামক একটা ০)677198]  ৪676র 
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শা সত স্তর রাই ও.» ত্য লস সং প- আজি আসা শক ০: তত সপ, 

উৎপাত হয় এবং এই ৪60:8617) সত্বর শোধিত হইর| প্যানক্রয়াসের গ্রন্থি গুলিকে 

উত্তেজিত করিয়া 10879079810 18109 নিঃস্যত করিয়! দেয়। বক্ছমুত্র 

প্রভৃতি রোগে এই ৪9০:9610 নামক পদার্থের উৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে। শনীর 

তত্ববিস্তা আলোচনা করিলে দেখা বায় শরীরের মধ্যে একটা যন্ত্রের বৈধানিক 

বিকৃতি ঘটিলে অন্ত বন্ত্েখ বিকৃতি টিয়া! থাকে ও পুর্ব্ব [১০1১০102100] লক্ষণপগ্ডুলি 

পরে 'অংব্রাস্ত বস্ত্রের 19130105109] লক্ষণগুলির দ্বারা চাপ, পঁড়য়। যায়। 
81009170110 0171,0919 0৫1 0606 11581 নামক রোগে কেবল যে যকত বিরত 

ভাবাপনর় হয় তাহা নহে তাহার সঙ্জে অন্তান্ত যস্ত্রেরও বিকৃতি ' ঘটে যেমন 

6৮7 1862705 109217)0100117600101559815101)  017971265 ইত্যাদি । 

£1091)0] একটা বিষ । £%66) 16%:% প্রভৃতিকোন রোগীর থাকিলে যকৃতের রোগ 

হইতে যে ইহ! উৎপন্ন তাহ! সঙ্জেই খরা পড়ে । এই কারণে অনেক সময় রোগ 

নির্ণয় করিতে হইলে চিকিৎসককে ভ্রমে পড়িতে হয় ॥ [)190115) বা 1)798- 

1021৮ রোগ হইলে অনেক সময় পেটের যন্ত্রণা ও বমন দেখ) যাল্গ। প্ররিসি 

ও নিউনমোনিযর়! রোগে 61)017610 ঘক্ষ গহবরের নিম্ন অংশ আক্রান্ত হইলে 

এই সব উপসর্গ আসিকা জুটে । দক্ষিণ পার্থের বেসাল নিউমোনিয়া হইলে 

অনেক সময় এপেগ্ডিনাহাটপের স্তায় লক্ষণ সকল পাওয়া বায় বথ।_-1717 
[1110 1099101) এ বেদনা, বমন, উত্তাপাধিকা ইতযাদি। 

ইহাতে মনে হয় বক্ষের প্রঙ্গাহ ছারা 1097 11)662001189] 0061508 

গুলিও প্রদাহা:স্থত হইয়া এক প্রবার 1769011615 স্যস্ি করে যাহা 

0016979008 স্নায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া উদরে বেদন1 ও (9170917)989 রূপে 

প্রকাশ পায়। এই সকল দৃষ্ান্তের দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে 07১072010 ও 
81909907879] 07:82 এর মধ্যে নিকট সম্বন্ধ না থাকিলেও একের বিক্ৃতিতে 

স্নায়ু দ্বারা পরিচাপিত হইয়া অন্তের বিকৃতি হটিকা থাকে। 101955), 
1)97108702619, £1)39693 01 619 11৮7 প্রভৃতি ঘষে সব রোগে ডায়াফ।মের উদ্ধী 

এবং অধদেশ আক্রান্ত হয় তাহাতে অনেক সময় গলায় ও কাধে বেদনার 

কথা রোগী বলে। তাহার কারণ যে 90601789908 1)67৮5 গল ও 

কাধের চামড়ার উপর কাব্য করে সেই ন্বাযু ও ডারাফুণাম সংল্প্র ল্গাযু 

মেরুদণ্ডের এক জারগ! হইতে উৎপন্ন -হইয়াছে। এঞ্জাইনাজনিত বেগন৷ বাসা 



গুম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকৃতির রহন্ট ১৮৯ 
০ জীপ, এই, (এ স০ ৩৮০ [পা ৬স্স্স্্_  + এ খা সস ০ লা উস পপ ৮০৮০ ৮: পি ৮ ০৮৯ পপ শত শত এপীসপিসপপ জা কর আহ সপ শা এরি স - » এ স্পা এত ররর 

হাত. পর্যস্ত বিস্তৃত, সান্সেটিকার মত বেদনা! যাহা! পা পধ্যস্ত বিস্তৃত, জরাথুতে 

প্রভৃতি এই শ্রেমন্র অন্তভূক্ত। মাথা ধরার সহিত চক্ষু বোগে (০০০০৪ 
11968903 ) ত্বনিষ্টতা আছে। 38610758155) থাকিলে বখাই 

নাই 

এই ঘেক্োগের এক যন্ত্রের সহিত সন্ত ঘগ্ত্ের ঘনিষ্ট তার ছুই একটা পরিচয় 

দিলাম এইনুপ বু হষ্টাস্ত আছে। তাহাদিগকে মোটামুটি পাঁচ অংশে 

ভাগ কিতে পান্তা যায় । (1) 1)11570192199] (2) 70080850501 

€8). ৯1৫515$0 96199602) ( 4) (50870611007) 19507010859 

আজ আমর] 1২551910819] প্রকৃতির বুহস্তের কা বলিব। 

৮155191021৩] উদ্ধাহরণ দিতে গেলে গুথমও্ঃ পাইরছেভ, ন্তু প্রাবিনাল, 

1071115 40591.910018 সম্বন্ধে কথ। বলিতে ছব়্। 

0859110২50 (191305 গুলি শবীবের অন্তান্ত কত যস্ত্রের পরিপোধক ভাহ! 

"কান ঘ্েড়। বা ছাগলের অগুকোব কাটিয়। দিপে দেখিতে পাওয়া বায় । 

তাহাদের উৎসাহ থাকে না, কিপ্রত] চঙ্গিয়! যায়, শর্দীরে তেজন্বীতার অভাব ভয়? 

থানির মাংল ও পার মাংল যাহারা খাইয়াছেন তাহারা অগুকোষ হীন করাতে 

শগীরে কত শত পার্থকা হইয়াছে তাহা জালিতে পাবেন । ্ 

ওভেরিতে কোন্দূপ বৈলক্ষণা হইলে তৎপঙ্গে স্তনগ্রন্থর বৈলক্ষপয 

দেখ! ঘায়। ওভেঞ্িতে অর্বদ হইলে স্তন গ্রন্থি আকারে বড় হয় 

স্থৃতরাং স্তনও আকারে বাড়ে। ওভেরি ছুটীকে যদ শরীর হইতে বিচ্ছেদ 

কর। যান দেই স্গে স্তনও শীর্ণতা প্রান্ত হইবে। এবং স্তনের ক্যানসার 

পধ্যন্ত হইতে দেখ গিগ্রাছে। এই সকল 03975,5156 01971 এর দাঘু'বিক 

শক্তর উপরও ক্রিয়া আছে। ৰইহাদেন্ শরীর হ্ইতে বিংচ্ছ্দ করিলে 

মানসিক পরিস্ফুটনু কম হুইয়া বান়। জরাঘুর সহিত ওভেরির আরও নিকট 
সম্বন্ধ আছে। ওভেরি শরীর ইছতে বিচ্ছেদ করিলে [১7071 079 17017010808 

অকালীন রজঃস্তসম্ত আলে, এবং 1১09870২7 20161001059 দকণ মানমিক 

তবলক্ষণা ঘটে।. জরামুর অর্কদ হুইলে [)11)1650) ০0? 1)৩০7 ভব কম্পন 

২২79£518%7 06101.) আনয়মিত আকুষ্গন, 2:7017791 £512০]. প্রভৃতি ঘটে । 

অস্তসত্বাবস্থায় হ্বদপিণ্ডের নান'রূপ ব্যতিক্রম ঘটায় । 77956900170 হইলে 

৫ 



১৯৪ চিকিৎসক চতুথ বর্ষ 

অগ্জকোষ খর্ব হয় । এখন 09759786159 ০072) হর সঙ্গে অন্তান্ত স্বর 

কত নিকট সম্বন্ধ তাহা জানা গেল। ৃ 

থাইরয়েড গ্রন্থি ঝোগগ্রান্ত হইলে শরীরের অন্ভান্ত স্থানের বছবিধ যন্ত্রের 

কার্ধোর ব্যাথাত হয়। যেমন 1:92, হৃদপিণ্ড) ০179510101) রক্ত সঞ্চলন 

ক্রিয়া, 10675005 শ্রারবিক যন্ত্র । 12550101201,8170৩ £০:6৪ নোগে খাইঝযেড 

গ্রন্থির. বিবৃদ্ধি খর্টে;। তাহাতে রোগীর অস্থিরতা বাড়ে 5%:০16978906 

অকারণ মানসিক উত্তেজন! এমন কি (05735) বুদ্ধি ভ্রংশ পর্য্যন্ত হয়। হৃদ্ণপণ্ডের 

ক্রি! বাড়ে, হদপিপ্ডের আকার বাড়ে এবং সাধারণ রক্ত 'বহু। নাড়ীর 

আয়তন বাড়ে 5৪8০ 011265105) হয়। মিকঝ্সিডিমা নামক রোগে বখন 

খাইররেড গ্রন্থির 2৮7০100 বা শীর্তা আসে তখন 206)05]  20016195 

মানসিক কার্ধা 0]) হইরা বার ও সর্বা কার্যে অনিচ্ছা আপে, চামড়। শুষ্ক 

হয় ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া কমিয়া যায়। শরীরের উত্তাপ ম্বাভাবিক 
অবস্থার চেয়ে কম হয়। কিন্তু তাইপারইফি রোগে শরীরের উত্তাপ বাড়ে। 
ব০৮৬০০৪ ৪5919ঘঃ এর সহিত 6৮7০104র খুব নিকট সম্বন্ধ আছে তাহার 

প্রমাণ পাওয়া যাক 0১51০;0এর রোগে ৮৪০7) আবির্ভাব হয় । 4১001550795 

378899 নামক.রোগে শরীরের চামড়ায় যেমন . ০0:601)9008 [7160001)656101 

রংয়ের ব্যতিক্রম ঘটে, এক্সথালমিক গইটার হইলে সেইরূপ চামড়ার রংয়ের 

পরিবর্তন হয়। 

স্প্রারিনাল গ্রন্থির কার্য গুল ও তদ্রুপ অন্তান্ত যন্ত্রকে ধরিয়া থাকে । 

/$3318810188 0)598 ন:মক রোগে যখন শ্্প্রারিনাল গ্রন্থির ব্যাঘাত ঘটে 

এডেনেলিন নামক রসের উৎপত্তি হয় না তখন ঢ2150559 সাধারণ দৌর্বল্য 
বিশেষতঃ ০176০1০6০75 5586০1)এর ক্রিয়ার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে । 

(ক্রমশ ) 



চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ 
প্রষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি | 

লেখক-_শ্রীবেচারাম চৌধুরী এল, এম, এফ 

রোগী,--পুজাপাদ পিতৃদেব, বর্তমান বয়ল ৭৬ বৎসর । ১২ বৎসর পূর্বের 
আগ্রহারণ মালে আমাদের কুলদেৰতা শ্শ্রারাধামাধৰ জীউএর রাসখাজ্া/ উপলক্ষ 

আমাদের বাড়ীতে উৎনব হয়। এই উৎলখে শীতে ঘোরাকের! করিয়া এবং রাজি 
লাগিয়া! তিনি প্রত্রবের জালা অনুভব করেন, এছ জ্বাপা ভ্রমশঃ বুদ্ধি হইতে 

খ'কে । ধেশের রাক্ষর ওষধ ও সরবত হতাাদি বাবহাএ করেন কিন্ত কছুতেই 

৬পকার হন্স নাই। প্রস্রাবের বেগ হন, কিন্ত সানাঞ্জ প্রশ্নাব হইতে থাকে, 

অতান্ত যন্ত্রণা অস্ুভব করেন। আমি তৎকাপে পাঙাাবস্থার কলিকাতায় ছিলাম। 

তৎকালীন বাকুড়ার স্থষোগ। [সিভিল সার্জন তি, এঞ্, ওয়াট্স ম্জোদয় আমাদের 

গ্রামে একটী রোগী দেখিতে আলসেন। তাহাকে দেখান হয়। তিনি বলিলেন 

সম্ভবতঃ প্রোষ্টেট গ্রন্থি বুদ্ধ হইয়াছে (98)12709] [০56960 ) তরে ক্যা থটার 

[দর ঠিক বপিতে পারা যাবে । তদনুলায়ে তাহাকে বাকুড়। হাদপাতাণে লইয়। 

বাওয়! হয়| তথান্দ 185021 ক্যাথিটার প্রয়োগ করা ছয় তাহাতে অত্যান্ 

রক্তজ্বাব হয়। র 
গরম জলে কোমর পধ্যস্ত ডুবাহুর। বাখ। হয়__ এলক্যালাইন মিশ্রের সহিত 

হায়োসায়েমাস খাইতে দেওয়া হয়, তলপেটে তাপিন তৈল মঃলিশ করিয়া কঙ্গের 

সেক প্রয়োগ করা হর । তিনি মিকশ্চার খাহতে বিরক্তি বোধ করিতেন তজ্জন্ত 

হউরোই্রোপিন পাউডার ১০ গ্রেণ প্রতাহ ৩ বার খাইতেন। এই ওধধ ব্যবহারেই 

লেবার আরোগালাভ কারলেন। ২৩ বংদর বেশ তাল থাকিবার পর মধ্যে 
মধ্যে শীতকালে রাত্রিতে প্রস্রাবের আল অন্তভৰ কগিতেন। ইউরোড্রোপিন ১০ 

গ্রে মাত্রার ২।৩টী পুরিক্া। খাইলেই যন্ত্রণা নিবারণ হইত। 

এই বৎসর শ্রাবণ মাসের প্রথমে প্রস্রাবের আল। অন্থভব করেন। পুর্ববমন্ত 

ইউরোট্রো।পন ১০ রণ মাত্রার দিলাম, মাআ। বুদ্ধি করিলাদ কিন্ত জ্বালার 

নবৃত্তি হইল না। প্রশ্রাবের মুন্ুদু'হঃ বেগ হইতে লাগিল, অত্যন্ত কুগ্ছন দিতে. 



১৯২ . চিকি সক চতুর্থ বধ 
যার রর সাপ পসরা পা সপ ৮ আর 

লাগিলেন। অতান্ত বেদন! ও 8013631705, সামান্ত প্রতাবত]াগ, অতাস্ত জলা 

অনুভব করিতে লাগিলেন | কোন কেো!ন সময়ে অতাস্ত বেগ আঙদিত কিন্তু প্রস্রাব 

মোটেই হইত না। এরূপ অবস্থার পুর্বে সায় গরম জলে কোমর পর্বাস্ত ডূঙাই। 
বসা, পেটে গরম সেক ও ইউরোট্রোপিন 7০৮৫০7, দিতে লাগিলাম কিন্তু কি ছুতেই 

উপকার দশিল না। গুহ্য্ধারে অস্ু লি দিয়া দেখিলাম প্রোষ্টেট্ গ্রন্থ বু দ্ধ হুইয়াছে 
এবং উহ! অতান্ত স্পর্শকাতর “3৩94201৮0*, 

রবর় ক্যাথিটার দিয়! প্রস্রাব করাইলান এবং নিরূলিখিত মিকশ্চার প্রস্গোগ 
করিলাম 

পটাশ বাইকার্ব ১৫ গ্রেণ 

“  নাইউ্রাল € গ্রেণ 

টিং নক্স ভূমিক! ৫ মিঃ 

স্পিরিট ঈথার নাইটিক্ ২* মিঃ 

টিং হাইও'সমাস্ ২৯ মিঃ 

ইন্ফিউজান্ বু ১ আউন্দ 
প্রতাহ ৪ বার। 

ইউরোট্রপিন পৃথক ভাবে দেওয়: হইতে লাগিল । 
প্রথন প্রথম প্রজাব করাইবার পরে ৩৪ ঘণ্টা বেশ ভ:ল থাকিতেন কিন্ত 

পুনরায় যস্ত্রপার বৃদ্ধি হইত কিন্ধু পরে সকল সমম়েই বন্ত্রণা হইত এবং ক্যাথিটার 

প্রয়োগের পুর্বে মফিয়া অধঃত্বাচিকরূপে প্রয়োগ করিতে হইত ।: সফিয়ার 

ক্রিয়া লোপ হুইবার পর্ন পূর্ববর্তী লক্ষণ সমুহ কুদ্ধি হইত। 
“92৮6৮9০* প্রয়োগে প্রঙ্থেট বিবৃদ্ধির অনেক সময়ে উপকার হয় এইজন 

.ঈ৮017006৮6০ ২ ভ্রাম মাত্রায় তুঞগ্ধের সহিত প্রত্যহ ৪ বার খাইতে দিতাম কখনও 

বা ”8277790০*র সত পটাস্ সাইট্রাস্ মিশ্রিত করিয়া দিতাম । 

এইরূপে প্রাক্স ৬ মাস কাটিল প্রত্যহ ৩ বার করিয়! ক্যাখিটার দেওয়া 

হইত। তাহার সমস্ত থাগ্ত দ্রব্যে অরুচি হটল, কক্কাল নাত্র সার হইল। এরূপ 

অবস্থায় কিংকর্তব্য বিসুট় হইয়া বীকুড়ায় ডাক্কার বন্ধুদিগের সঠিত পরামর্শ 
কারতে বাইলাম। 

বাকুড়া. মেডিক্যাল সুলের শিক্ষক অনাণবাবু “০০03০ [,০৮৪০০৪* প্রয়োগ 
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্ 

করিতে বলিলেন, ছুর্গাদানবাবু বলিলেন ০:01)10 17০0৯0৩ না দিয়! পূর্ব বণিত 

এলক্যালাইন মিকশ্চার খাইতে দিতে বপিলেন এবং 6]. 13010001)15710,69 

10101) দিয়া অথবা 1১০11019601) দিয়া মুত্রস্থলী ধৌত করিতে এবং নম্দ্যাল 

স্যালাইন ঈষহ্ষ থাকতে গুহ্দ্ধারে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিলেন। 

বহুদশী ধান ডাক্তার যহ্ুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় “1101117)6 1300120)5 

খাইতে দিতে পূর্ববন্তী এলক্যালাইন মিকশ্চার খাতে দিতে এবং 667)69]1)।)8এক্ন 
জন্য 50৮701) 6 121701811011)1 011178 পয়োগ করিতে উপদেশ দিলেন-- 

(0৮701) ৯9117610)) ০0%. ৮) 

140710151)1118) 1) ১৭. 

এই সময়ে প্রতাব পৃঁজের সায় হইতে লাগল (00)11001)11711211)0) কখনও বা 

রক্ত এরর হতে লাগিল। 

ক্যাথিটার দিয়া প্রত্রাব বাহির করাইরা ৫*** ভাগে ১ ভাগ পারমাজানেট 

লোসন ধিয়া ধৌত করিলাম, অঠ্যন্ত যন্ত্রণা হইল। 50৮01) ৬5 15110281011) 

$১1)917)/ প্রসোগে ১21৮0ব2)05 ও যন্থণার এব কিছু গাঘব হইল। প্রথম দন 

ধৌত করার পরেই মুগ্রাধার ফুটবলের গায় ফুলিয়া৷ উঠিল, খুব শক্ত জইয়া 

গেল, তাপিন তৈল মালশ করার গরম জল পুণ বোহলের সেক প্রয়োগ করার 

৩।৪ ঘণ্ট। পরে যন্ত্রণার লাঘব হইল। 

তৎপরে অত্ন্ত কম্প ও স:জ সঙ্গে জর ভইল, জ্বর ১০৪" ভিক্রী পর্যন্ত হইল। 
মনে বড়ই ভয় হইল এবং ।স্ঠাইটিন হইল 80])15 হইল এই মনে. হহল। তৎপর 

দিন প্রাতে আব ১**" হইল এদিন ১৫ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন বাই হাইড্রোক্লোর 

নুখ পথে ধাইতে (দলাম। | 

আমার বদ্ধু ডাক্তার শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধণের এম, বি মহাশয়কে এই সংবাদ 

জানাইলাম তিনি ও কুইনাইন প্রয়োগ ও অন্তান্ত বাবস্থার অনুমোদন করিলেন 

এবং ইউরিখাইটিস ভাকসন ইঞ্জেকসনের অভিমত জিজ্ঞাস! কণার তাহার 

ও অনুমোদন করিলেন। শুৎপর 'দিবস 131500%: ধৌত না কর! সন্বেও 
বেলা ১৭টার সময়ে পূর্বের ভ্তার কম্প দিয়া জর হুইল। এ দিন জর ১০৩' 

হইল। পর দিবসে গ্রাতে নশ্াল উত্তাপ হইল তৎক্ষণাৎ ১৫ গ্রেণ কুইনাইন 
প্রয়োগ করিলাম এবং ইউরিপাইটিস ২৮ ০ ০ ধঃস্বাচিক ভাবে প্রয়োগ 



১৯৪ চিকিশুদক চতুর্থ বধ 

সপ, পাপ সপ পা রা ও 

করিলাম। এ দিন ১০০" হইল কম্প হইল ন!। পর দিবসে গ্রাতে জর 

আর থাকে নাই, কুষ্টনাইন ১০ গ্রেণ খাইতে দিলাম । 

968:01) 1/0607% তে বস্ত্রনার কিছু লাঘব হষ্টত বটে কিন্ত লঙেন'মের 

এর জন্ত কোষ্ঠবন্ধ হইতে লাগিল তজ্জপ্ত মধো নধো জাবনিক [বিরেচক 

ও ৪0৪1) 91205: 9779178% প্রয়োগ করিতে হইত । একপে ৫1৭ দিন গত তইলে 

একদিন পুনরায় প্রবলভাবে জবর হউল এবং ৫০৬০ বার আমপ্রক্ক মিশ্রিত বাহো 

হইল। ভ্যাকসিন ইঞ্জেকসন স্থানে অত্যন্ত প্রদাহ উৎপর় হইল। এ স্থানে বোরিক 

কন্প্রেদ, এটিক্লু দিন এবং ইকণিঞল, বেজেডোনা ও গ্লিসএন ক্রেষান্থয়ে 

দিলাম এবং ১ গ্রেণ এমেটিন ১টী ইঞ্জেকসন দিলাম। এবং অফ্নেল বাসনা 

ও লডেনাম খাইতে দিলাম তৎপর দিবসে আর আম রক্ত মিশ্রিত বান্ে 

হইল না--বাহো স্বাভাবিক হইগ। ভ্াাকান ইঞ্জেসনের স্থান পাকিয়। উঠিল 

উহ্৷ কাটির! পু'জ বাহির করা হুইল। ক্ষত প্রতাহ ক্লোক্োজেন ও হাকউডেজেন 
পারক্সাইড দিয়। ধৌত কগ্নিতাম মধ্যে আর ২ দিন 13110001 ধৌত 
করিয়াছিলাম। 

প্রত্যহ ৩ বার 9৮৮1)০6০। প্রয়োগ, উধধ দমেবন ও ক্ষত ধৌতের যন্ত্রণায় 

তাঞার শরীর অবসন্ন হহয় পড়িল এযাত্র' গ্াণ পাইবর আর আশ। রহিল ন।। 

জনৈক কবিরাজ মহাশয্ব চন্দনালব ও পঞ্চ তৃণ পাচন ব্যবস্থঃ করিতেন কিন্ত 
কিছুতেই যন্ত্রণার লাঘব ও পুজেরন্থায় গুল্লাব দুর হইল না। 

প্রায় ২ মাস এইরূপ ভাবেই চলিল এরূপ অবস্থার আমিও অবসন্ন হুইয়! 

পড়িলাম, এক মুহূর্তের জন্তও তাহাকে ছাড়ির! যাইতে পাইভাম না। কি মনে 

হইল, আমাদের সুযোগা শিক্ষক, বর্তমানে, বেণগাছিয়' মে'ডক]াল কলেজের 

মেডিসিনের প্রফেসার, বঙ্গদেশের লাট সভার সভ্য মাননীর়-__শ্রদ্ধ।স্পদ ডাক্তার 

শ্ীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, বি, এ, এম, ডি, এফ, আর, সি, এম্ ) এম) আর, লি, 

পি; মছোদরকে পূর্ব ঝণিত সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করাইল1ম এবং এরূপ অবস্থায় 
কি করিব তদ্বিযয়ে তাহার উপদেশ প্রার্থন। করিজাম। 

তিনি আমার পত্র মনোযোগ সংকারে দেখিয়া আমাকে নিপ্নলিখিত পত্র 

লিখিলেন-_ 
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সম এপিএস ররর সর প্র» ই, পে সপ শা শন অপি রর 

90 ০1111161070 ৪290৮ 10 &. 

[757৮7 107 09150001215 

119556581৮6 99701 16] *৯1)1)775791710 21570 01070৮৮6393 

(17115 2106] 1৮ 901)1)031002) 06023518181) 01 

1৮1$ 00017)9 3) 

০ চি ওহ) 010) 91 
৮ 1550 127৯০710108 4318 

৯৩ চ30118001)8 3189 

11161)015 0)019ঘ811) &:10015050107009 59100058601 0১0৮৯8১0080 029 

08 6৮০ 2৮ 0189. 

1] 25010 0৯010202720 ন100917- 1560] 0105 01100 0101106 আ10 

188130170০0 1৮76 1)7950710)111, ₹০৮৪ 

1, 0. 8১99 

উহার বাবস্থ/। মত 577111) এর দোকান হইতে 5181)190511919 ও  ৮501)14৮- 

13159] 218)0]507৮, 03. উড. ৮৮] 0০, আনান হয় ॥ ও 056)00তে ২৪০্টা 

৭11])1)051607 হইবে এবং তাহাতে বন্ুধায় হইবে তজ্জন্ত 77161) তে ০০. মাননীয় 

ডাক্তার রায় মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে উহ্হার &উ অংশ গ্রস্ত্রত করিয়। ৪*টী 

৪11])[)08160)' দেয় । 

যগ্রণার সময়ে 501)10516979 প্রয়োগের ১৫1২* [মিনিট মধোই বন্ত্রপার গাব 

হইত এবং ইহার ক্রিগ্না ২৪ ঘণ্ট। থাকিত, পুনরায় হস্ত্রণা হইজেই 57010709607 

প্রয়োগ কারতে ভইত। এ উষধ বো। ১.টার ফময়ে পাইয়া 917101)9816079 

প্রয়োগ করলাম ও 9111)115701)21 £1509 একটী 17 খাইতে দিলাম সেদিন 

প্রাতে ১ বার ০১৮)০০০/ প্রয়োগ করা হইয়। ছিল_-এই ওবধ প্রয়োগের পর 
আর ২বার ০০)119661 প্রঞ্জোগ করিতে হর নাই । ৬ৎপর দিবসে প্রাতে প্রস্রাবের 

জগ্ড ০৪7)96০: প্রয়োগ কার তাহার পর ৪৮ ঘণ্টা পরে 06)96৫1 প্র্জোগ 

করি তাহার পর ৯২ ঘণ্ট, পরে ০%61১৪৮৩: প্রয়োগ করি। মোট ৮টী 5010)০- 

5০০ ব্যবহার করিতে হইয়াছে । আজ ৩ সপ্তাহ হইল আর কোনই কষ্টকর 

জক্ষণ বিভ্ঞমান নাই, প্রআব পাচার হইতেছে, ক্ষুধা বুদ্ধি হইয়াছে তিনি 



১৯৬ চিকিশুসক চতুর্থ বর্ষ 
পার ১৯-0৮৮ স প ল আ আছ ০ ০. সপ ক শ সপ সস স্ মস শা ০ সপ সপ ৩ শসা সে 

বেশ সুস্থ 'আছেন হাটির! গ্র!মাস্তরে যাইতে পারিতেছেন। এখন আর 2115811716 

মিকশ্চার দিই নাই মধো মধ্যে ৪711976100] 20177001279 খাইতে দিতোছি। 

ভগবানের কপায় এ যাত্রা প্রাণ পাইলেন। প্মঙ্গলময় তোমার কৃপ। থাকিলে 

এ অকুল পাথারে কুল মিলে।” 

১ 

ব্ুক্ত বমন । 

লেখক-__শ্রীবেচারাম চৌধুরী এল, এম, এফ । 

রোগী জনৈক কবিরাজ, বয়স ৬৮ বৎসর । চিক্িৎসার্থ আহৃত হইয়া দেখি 

অন্তান্ত রক্ত বমন হইতেছে । এত বেশী পরিমাণ রুক্ত বাহির হইয়াছে যে রক্ত 

জমিয়া বরফের স্তায় স্বপাকার হইরাছে। নাড়ীর বেশী 11678107. নাই নাড়া 

প্রতি মিনিটে ৯৬ বার স্পন্দত হইতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম ইহা রুড় 

বমন্-_রক্তকাশ নহে । ১০1১২ বদর পুর্বে একবার রক্ত বমন হইয়াছিল কিন্তু 

সেবার এত বেশা রক্ত বমন হয়নাই। রক্ত বমন ও রুক্ত কাশের পার্থকা 

আমাদের চিকিৎসকে বছুবার আলোচিত হইয়াছে উহ্কার পুনরুল্লেখ আর 

করিলাম ন!। 

এইবার রক্ত বমনের কারণ নির্ণপ্ন ও তাহার প্রতীকার চিস্তা করিতে 

লাগিলাম। | 
রক্ত বমনের কারণ $-_ 

(১) পাকস্থলির ক্ষত (03601001091) 

(২) পাকস্থলির কর্কট রোগ (01886010 0811081) 

(৩) ডিওডি নামের ক্ষত (2)00067081 9100:) 

(৪) পাকস্থলির 591 ফাটির় রক্ত বাহির হওর়া। 
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(৫) ঘকৃতের লিরোদিস্ (017709855 0 14791) 

(৬) 40652197) ( ধমন্তর্বদ) পাকস্থজিতে অথবা! ০065070008859 এ 

(বিদীর্ণ হওয়া! |.. | 
€ ৭) 00950191)7৮0785 এক 0112 বিদীণ হওয়া ও 

(৮) 09501318721 070৩01 

(৯) |] 3101 86615 0535. 

(১০৭) 051) 9০015 8521001১015 িহোচেত্যা চ0225 

€1810210 20177313619, 0০779501%9 100253)88) 8:01253 81146061070, (04761001084 

21691801918 02 91998, 7300111817 (90507106195 ৮1580905508 845010), 

8১700081270 44798631720) 31010208017) আত ০০7০৭1৪, 

নাসিক হুহতে রক্তআব বা বাতের মাড়ি হইতে রুস্তশ্রাব বা রস্ককাশের 

ব্রক্তআবের রক্ত উদরস্থ হইলেও রক্ত বমন হয়। 

এইবার চিকিৎস। সম্বন্ধে আলোচন! ৯- 

রুস্ত বমনের কারণ অনুসারে যদিও প্রত্যেক ক্ষেভ্ে পৃথক্ষ চিকিৎলা 

সথাপি রক্ত বমনের একটি সাধারণ ভাবে চিকিৎসার প্রয়োজন । 

মনীধিগণ ইহাতে কি কি ওষধ প্রয়োগের অনুমোদন করেন এবং তাহাদের 

গুণাগুণ দেখ! ধাউক। 

$/০০৫ ১ ভাগ এসেটিক এসিড ৪ ভাগ জল দিনা এই এসিড খাইতে 

খন্থমোদন করেন । ৃ 

১91989 বলেন অল্পক্ষণ পরে পরে এট্রোপিন 5৮ গ্রে অধংতাচিকরূগে 

প্রশ্নোথ করিতে বলেন। 

ক্যালসিমাম ক্লোরাইড বহুদিন হইতে হ্যবন্ধত হইতেছে! 

ত720৩০81932 9£ 002০১০৪, এমিটিন ইনজেকসন্ ! 

300০০6৫০0. ০4 06180. 2% .জিলেটিন ইনজেকসলে অত্যন্ত হন্ত্রনা 

হয় । ইহাতে [:9055)09  190:1103 থাকে ইহার ইন্জেকসনে টিটেনাস 
হইতে পালে । 

98672175৩ 30190 27009008০00 এস 191281)8] ০০:0এর 15207012এর 

হলে টিটেনাসের ভার লক্ষণ উপস্থিত হর । | 

”ড 



১৯৮ চিকিৎসক চতুর্থ বর্ষ 
সি পাপা 

[6০৯9ট 17810875915 € একস্ট্র্যকট হেমিমহ্িস্.)। 
চ7707886558 ( কাইড্রাস্টিস)। 

127০) ( আর্গট )। 

[980 ০০০৪৪ ( লেডএমিটেট )। 
[:811919 &010 (ট]ানিক এসিড )। 
[7006 07 ৰ 

ৃ | লৌহ ঘটিত ওঁষখ? 
750 01)101109 

চ'9297677)6 ( তাপিণ )। 

11০0101১559 ( মফ্ষিয়। )। 

4১100195810 ০£ 0০9. পেটেম্ব উপরে বরফ প্রয়োগ-_ 
2০6০ 530009 9110 শিঞ্ধীপণে স্ালাইন ইন্জেকসন্। 
216597 (81061) 7160 ৮7০৪) [)8০. 28, 1016). 

0০%9180 “কোয়া গুপিন” নিতে বলেন ইহার স্থানিক ক্রিয়া উৎপর হয় 
তজ্জন্ত রক্ত বদনের অব্যবহিত পরেই প্রয়োজয (1৮ 996৪ 199৮119 ৪০ &০ 7৩ 

9/551% 0190619 9£69 ভ০105080, 

10070919907 0. 08099 (8167 76০০) 1197১. 26,.. 1910 01789 

৪]18 6০ 981 61159108107). 

3079০ 8919 [1)0606070, 

1০, 0), ক্কৃত [2905907010586118, 1173০001000, 

৮০৪৪৮) 1-4৯11500-- 01৮ ৮ 

4010 9581) 1051--181 ১0 

খাইতে দিতে বলেন। 

:৮025007600057 নামক কাগজে [90401 [395118] এর [21 8608912 

[077 0৮৮০ 9200009000১ 0, 4.5 24, 005 10, ৯505 জাত 80:10, মহোদয় 

রুস্তবমনের চিকৎস! সমন্ধে একটা সার গর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন উহ! অগ্রাসাঙ্গক 

হইবে ন! ভাখিয়! এই স্থানে উল্লেখ কগিলাম ॥ 
তাহার মত এই ১--- ্ র 

প্রথমতঃ রক্তবমনের একাল ওধথ নির্ণঃ করিতে হইবে যেন তাহ। রক্তের চাপ 



€ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা চিকিৎসিঙ রোগীর 'বিধরণ ১৯১ 
১ পাত তোরে - ০০ ও 

(31996 07998519) বৃদ্ধি না কয়ে। অবশ্ট ঘেন্থলে হৃদপিণ্ডের গু মন্তিষবের 

সক্তান্তা জন্ত রোগী কষ্ট অনুতব করে সেস্থলে পৃথক ব্যবস্থা । সে স্থলে 
শিরাপথে পনর্্াল শ্ালাইন” প্রয়োগ সর্বোৎ্কুই গদ্থা। এরূপ স্থলে ভ্রফনিন 

ইন্জেকমনে রোগীর মৃত হইতে পারে। যদ পাকস্থলির ক্ষত জন্ত রক্ত আরা 
হুর এবং সম্ভবতঃ কেন কুদ্র শিরা ক্ষত হুইয়। রক্তত্রাব হয় তাহ! হইলে তরী শিরায় 
সগ্ষেচেন হইর| বাহ:তে রক্ত জমিন] (০19) এ ছি পথ রুদ্ধ হয় আমাদের 

তাহাই করা কর্ভব্য। 

রোগীয় মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষা রাখিতে হইবে । বেশী পরিমাণে রক্ত 

শ্বাব হইলে যোগী জীবনের আশঙ্ক। করিগা অবসন্ত হইয়া পড়িবে ভজ্ন্ত তাঙার 

গ্রাতি আশ্বাস বাক গরদদান করিতে হইবে । ও শ্রেন ফির অধংত্বাচিক প্রয়োগ 

করিলে রোগীর মন চাঞ্চলা দুর হইবে। উ-_ষ গ্রেণ মঞফ্া ইনজেসনে অপকার 

হুইবার সম্ভাবনা কারণ ইহাতে উত্তেজন' বেশী হইবে। 

ষেস্থানে রক্ত বমন আরস্ত হয় দেই স্থান হইতে রোগীকে অগ্তত্র সরান বর্তবা 

কনা ইছা তর্ষের ব্ষিয়। 

কেহ কেহ বলেন রোগীকে অগ্ত্র সরান কর্তৃবা নহে । কেহ বলেন মফির। 

ইন্জেকসন দিয়া রোগীকে কয়েক ঘণ্ট- স্থির ভাবে রাখিতে হইবে। ঝোগী 

মাটিতে শুইর়1 খাকিলে মাথার নিয়ে বাপিশ দিয়, স্থির তাবে রাখিতে হয় । 

তাহার বিশ্বংস রে।গীকে লাবধ'নে তুলিয়া লইন্া বিছানায় শোয়াইলে কোনই 

ক্ষতি হয় না। 

1 0১9 70০61906 6915 106 অর্থাৎ রোগীর মন্তক থুর্ণন হইলে বালিশ 
বেওয়া চলিবে না কিন্ধ তাই বলির! প্রত্যেক রক্ত বমন রোগীকে মস্তক নিপ্জে 

স্রাথলে চলিবে না। অন্ত ক্ষেতে রোগীর ইচ্ছাু রূপে রাখিতে হইবে। 

স্বিতীরভঃ কোন্ এষধ প্রয়োগে শিরার সক্ষোচন হইয়! ঘবক্ত আব বদ্ধ হইবে । 
তাহার মতে রক্ত বমনের উষ্ধ এইরূপ হওয়া] বাঞ্চনীয়-_ 

(০) 466 হত চতাত্ত 021565, 5০196102. অত্যন্ত ক্ষীণ সলিউসনে ও 

কষার্য্যকারী হইবে। 

€৮) 08086 ০0908611000] 06 1১6 01900 ৮78615, শিল্পার সক্ষোচছ 

নয়ন করিতে হইবে। | 
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(০) ০৮ 78586 02৪ £61799] ১1996. 10:69581€. রুক্ধের চাপ বৃ্ধ 

করিবে না। 

(9) ০০ 0956০ 158509 0৫ 9619] 1768157)%, 

(9) ০6 7০98988 %0 6০10 1070787565. কোন প্রকার বিষ ক্রিয়। 

উৎপন্ন করে না। 

(1) ০৪ 270765658৮০ 55০25০৮,  পাকস্থলির উত্তেজনা আনয়ন 

করিতে নাই। 

তিনি ৪০015 17910] 0318750 15090কে রক্ত রোধক রূপে ঝাবহারের 

বড়ই পক্ষপাতী । ইহা সুখ পথে প্রয়োগে রক্তরচাপবর্ধিতহয়না। ইহার 

স্থানিক প্রয়োগে শির! সমুহের সঙ্কোচন হর এবং ইনজেকসনে রক্তের চাপ 
বৃদ্ধি ছয় | অতএব ইহার মুখ পঞ্থে বাৰহারে বদি পাকস্থলিতে স্থানিক ক্রিয়ার 

গুণে রক্ত বাহি শিরাতে বা স্থানে প্রয়োগ হয় এবং রক্তের চাপ বৃদ্ধি ন হয় তাহ) 

হইলে ইহাই উপযুক্ত ওষধ। 
তিনি ইহা নিজেই পরীক্ষ। করিয়া দেখিয়াছেন। 

৪0197 79709] 8£191)0 15307806 ২ডাম মাত্রায় ব্যবহার করিয়! দেখিয়াছেন 

ষেরক্তের চাপ বর্ধিত হয় লাই কিন্বা কোনও বিষক্রিক্) প্রকাশ পায় নাই। 

ইহার পর তিনি বিভিন প্রকার রোগে রোগীকে বেশী মাত্ায় এই ওধধ প্রধেগ 
করিয়া দেখিয়াছিলেন যে বেক্ষেত্রে 95])7 [১6)১০)এর ক্রিয়ার অল্পতা (907): 

79708] 8105000191১97) থাকে কেবল মাত্র সেই স্থানেই রক্তের চাপ বন্ধিত 

হইত। তিনি ও ])1. ঢল, 1). 701155690 এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন ষে 

17 75959] 37871060191)05 নির্ণয়ের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা । 

ইহার ক্রির-_-টত্তমরূপে শিরা সমূহের সঙ্কোচন ব্নগন করে। মুখ 

পথে খাইতে দিলে রক্তের চাপ বনদ্ধিত হয় না এবং ক্ষত বিক্ষত শিরা 

সমুহের জু সমূহের দ্বার স্থানিক ক্রিন্া উৎপন্ন করে। (4075708117 
সড 00000 6০ 1১9 9267£9650 58806051861506021 20101) 1১০৮৪৮০ট 

8995 750 1990. 6০ £9197%) 718৪ ০1 ৮1০০৪ [75998176 1081) (১5610 0 

8009 00006) ১5৮ 51] 096 1999]]5 01১০ 6156 277] 0790 59859] (1১79012 

569 196758 €7)017)85) উপরন্ত ইহ। মুখ পথে প্রয়োগে একা নও বিষক্রিয়া! উৎপক্স 
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হয় না কিন্ব। 15509 বিনই করে না এইজন্ড ক্ষত আর্যেগা হইতে বিলম্ব 

হয় না। ইহা! খুব ক্ষীণ সলিউসনে কার্ধা করে। এইজন্ড ইছাই উপযুক্ত ওষধ। 

ইহার একমাত্র অন্ুুবিধা যে ইহান্ত ক্রিয়। বেণীক্ষণ স্থায়ী নছে। 

প্রতাহ তিন চার বার ব্যবহার করিপে কোন কার্য করিবে ন। ইহার 

ক্রিদ্না দীর্ঘস্থায়ী, করিতে হইলে ইহ! অন্ততঃ এক ঘণ্ট। অন্তর খাইতে দিতে হইবে। 

কারণ ইভার শির! সমূহের সক্কোচের ক্রিয়া শেষ হইলেই শিরাসমুহের প্রসারণ 

«[))180501070% হয় । 

“920০, 01019৮11985 নাছাচযা০ 8010” ফেোরক্ক্লোরাইড ও ট্যনিক- 

র্যাসিড এর বাবহার সন্তোষ্ন্ক নহে কারণ ইহাদ্বার। রুক্তের প্রাটিডজমাট 

বাধির় রক্তরোধক রূপে কাধা করে। সাধারণতঃ 177651)15 9921708 1০০৭ 

11000 771])60790 555] এ ক্রিয়। পরিলগ্ষিত্র হয় না, যে রক্ত থাকে তাহাই 

জমাট বাধে । পাকস্থলির রক্ত জমাট বাধিয়। শক্ত হয় তাহ1 পাকস্থলীর “][ 10008 

11100 করিয়া! বমন ব। বমনেচ্ছ। উৎপন্ন করে, ইগাতে পাকস্থলীর 70009)620% 

বেন্ট হইবে, এবং পুনরাগ রক্তত্রাব হইবে । যে স্থলে পাকস্থলীতে রক্ত থাকে ন! 

কেবলমাত্র সেই স্থপে ইহ) রুক্তরোধক হইতে পারে। কিন্তু তাহাতেও এক 

অন্থবিধা ঘে ধমনীর প্রাচীর নষ্ট ক্রিয়া ক্ষত আরোগা করিতে দেরি হইবে। 

এই জন্ত গ্যার্ট্ীক আলসারে ফেরিক ক্লোরাইড ও ট্যানক এ+সড ব্যবহায়ে বন্ধ 

অন্থবিধা। 

আর্গটের মধোে আর্গোটকৃসিন থাকায় ইহার ক্রিয়া শির! সক্কোচন। 

ইহা 06900010710 978001) এর 72275 9:01089 দিয়া কার্য করে? ইহার 

(ক্রয় অনে কট) 44700015117) এর গায় । কিন্তু পরীক্ষা ছাও1 স্থরীকৃত হইয়াছে 

যে ইন্ছা শোষণ হইলে ( 9980:1904 ) রক্তের চাপ 01090 1)1959019 বৃদ্ধি করে, 

ইহা ক্ষতিজনক কারণ ক্ষত শিরার ০1০ স্থান্চ্যুত হইবার সম্ভাবন। । 

এড়েনেলিন রা” স্থপ্রারিনাল এক্সটযাক্টের অভাবে টার্পেপ্টাইন উত্তম গঁধধ। 

কিন্ত মনে রাখতে হইবে যে ইঞ্ার আধকাংশ অংশই কিডনন হইতে বহির্গত 

হয় তজ্জন্ত এমন কি অল মাআতেও পুনঃ পুনঃ প্রয়োগেও মুত্গ্রন্থি প্রদাহ উৎপন্ন. 
হয় ( ক 907071055. ) 

১০** ভাগে ১ভাগ এড্োনেধিন সলিউসনের ১ ডাম যাত্রার সহিত 09565]. 



২৪২ চিকিৎসক চতুর্থ বর্ষ 

ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিলেও ধদ রক্তআব বন্ধ না হয় 

তাহ! হইলে অন্ত পন্থ। অবলম্বন করিতে হইবে। 

বথা--- 

রক্তের চাপ কম করা, নর্শ্যাল হর্সসিরাম গয়োগ | 
একোন্াইট বাবারে রক্তের চাপ কম হয় (কল্ত রোগীকে বলির! দ্রিতে হইবে 

যে ছার ব্যবহারে তাহার মন্তক ঘুর্ণন হইবে এবং অনুস্থতা বোধ হইবে কিন্তু 

কিছুর্দিন পরে অবস্থার উন্নতি হইবে। রক্তের চাপ কম হলে রোগী অন্থচ্ছন্দত 

বোধ করিবে । ২ মিঃ মান্রায় টিং একোনাইট ২ ঘণ্ট। অন্তর যে পর্যাস্ত না 

রোগীর নাড়ীর বিট মিনিটে ৬১ বার প্রতিঘাতেরও কম হয় কিস্ব। হাদপিগণ্ডের 

ক্রিরা 1:798012 হয় ( অসম:) হন্ধ। প'কম্থলিতে রক্ত পূর্ণ থাকিলে ২ মিঃ 

মাত্রায় একোনাইট প্রয়োগে কোনই কুফল হু্টবার সম্ভাবন] নাই । একোনাইট 

অধংত্বাচিক প্রয়োগে যন্ত্রণা! দায়ক । টিং একোনাইট প্নর্দ্যাল ভ্ভালাইন” সহিত 

গুস্দ্বারে প্রযোজ্য । 

অনেকে 11018996175) 125)506101) এব বড়ই প্রশংসা করেন। কিন্ত 

পাকস্থলির ক্ষতে রক্তরোধ ও ক্ষতারোগা করিতে ইহা! বিশেষরূপে কাধ্যকারী 

নর। প্রকৃতপক্ষে ত্বকৃদেশে র পুরাতন ক্ষত 681) 10789 9910) প্রগোগে 

শী্ঞ নিরাময় হইয়া উঠে। 

কারণ ৪907এ এক প্রকার ০1)0611)01)917,৮ আছে। ক্ষত হইতে 

19990056০ (শ্বেত কণিকার ) ৭6০007081)09/0107) জন্ত ক্ষতের রসে যে 

[7০969015610 110)006 অনবরত বাহির হয় 2)01792] 10789 5০000) প্রয়োগে 

“.81)6110910317। থা কায ইহা! 60001129 হইয়া যয়। 10:০19015 019 :009786 

নুতন অস্কুর নষ্ট করিয়৷ দের তজ্জন্ত ক্ষত আরোগা হয় না? কিন্তু ইহার ক্রির। 
বিশ্ব ঘটিলে ক্ষত লীত্র আরোগা হইবে। কিন্ত এরপ ক্রিয়! পাকস্থলির মধে) 
কইতে পারে না কারণ সে স্থানে 1:০6:9০1)630 9700606 খুব বেশী ইহা মাত্র 

কয়েক লি সি 7075৩ ৪০10175 17)906101)এ 1590078117৩ হইতে পারে না ।, 

রোগীর (17০55 2797)6) নড়াচড়া! বন্ধ করিতে হইবে। ইহা! কেবল 

বাছিরের নড়াচড়া নয়, আত্যন্তরিক যন্ত্র সমূছ্থেরও নড়। চড়] বন্ধ করিতে হইবে। 
কোগীকে পুর্ণ বিশ্রাম দিতে হইবে। এরূপরোগী কিছুই না খাইলেও 
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শর পারার সত সত ০ চা শব রস, এ. জগ 

অনেকদিন জীবিত থাকিতে পারে এরপস্থলে ৪৫ দিন অন্ত কোন 
স্রব্য না থাইয়। কেবলনাত্র জল থাইশেও চলিতে পারে। প্রথম ৩.৪ দিন 

পাকস্থশিতে কোনই খান্ভদ্রবা দেওয়া কর্তব্য নয়। গুহ্ঘারে 891109 

19709708 গ্রয়োগ করিতে হইবে । গুহ্ছ্বারে জল প্রবেশ কয়াইলেও 
অস্ত্র প্রদেশের 10,959 10761)6 হয় এবং সম্ভবতঃ (কিঞিৎ পরিমাণে পাকস্থালরও 
॥)০%৪ 1067 হয় কিন্ধ ইহাতে পাকস্থলতে হাইডেোক্লোরিক এসিড বাহির 
হয় ন|। 

মুখ পথে জল খাতে দিলেও পাকস্থলিকন 070৮৪ 70597)6 হইবে এবং হ।ইডে]- 

ক্লোরিক এসিড বাহির হইবে এই এসড ক্ষত হইতে রক্ত ঝাহির হইয়া! ষে ০1০% 

নিয়া রক্ত খাছির হওয়া বন্ধ করে সেই ০1০ গলাইয়। দের়। রোগীকে ৪1৫ 

দিন পরে আহাধ্য দ্রব্য খাইঙে দিতে হইবে তাহাতে ক্ষয় দ্রবাও 1):০6914 

থাকিবে। 

যে স্থানে ব্ ধিবস ধরিয়া মুখপথে থাস্দ্রব্য দেওয়া নি'বন্ধ-_স্ইে স্থানে 

বব 0১£101)01515910 গ্রয়োগে রোগীর পুষ্টতা সাধন হয়। 0065০01)1)209 

( অন্নলালীর ) ০9569061018 00 6০ &1)) (910)1)07915 195107) 81018 7৪ 

610৮6 19:948০90 000 & ০9/708155 501985088)08 ০৪" 88])1)11161091961508018 

(92801059092) ০৮ 828০ 92166:086012798 ০1১0620,) এর পুবেবও এষ 

বি 96:9106 1910617)% প্রয়োগে উপকার দর্শে। 

বৃহসত্রে কোন প্রকার খাস্তদ্রবা জীর্ণ হয় এ সম্বন্ধে বছু গবেষণা হ্ই্যা 
[গয়াছে । 1%65 ৫5 1):০969105 হজম ছওয়। হুরূহ ব্যাপার । 

00797) 151)917028 গুস্ত তপ্রণালী 1701১098190 55101) 891001)8 

11001759105 1310, 

ছুগ্ধে খুব 9709 ৪0194525107) এ ]:০৮104 এবং হি থাকে 1208 017)1/0092, 

অপেক্ষ। 86780 8100090 শী জীর্ণ হস বটে কিন্তু ইহ পাওয়। কঠিন। 

[010০5190 965:013 এ কোনও 00626 না দিলেও শী জীর্ণ হয় কিন 

ইার সহিত ১টা চামচ পুর্ণ “পাইকার প্রেন্ ক্রিয়েটাস্ যোগ দিলে আরও শক্ত 
মধ্যে জীর্ণ হয়। 

বদি ৬ আউন্স তৈয়ার কর! হয় তাহ। হইলে ২ আউন্স সেরাম এলবুদিন্, 
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কিন্বা ১টা ডিম্বের শ্বেতাংশ ॥ আউন্স 001১01190 8687:01), 1101007 1910079. 

86০৪ ১ ডাম হগ্ধ ৬ আট্টন্দ কথিতে বখ! প্রয়োজন ইহা ১০০৭ উত্তপ্ত করিয়া 
আন্তে আস্তে গুহ্দ্বারে প্রবেশ করাইতে হইবে। 

রোগী হুর্বল হইলে এই [09279 দিতে হইবে অগ্থ! ৪ ঘণ্টা অন্তর ৩ 

আউদ্দ 1007079] 9011709 দেওয়া! কর্তবা। এইটী £886710 01061: জন্ত রুক্ত 

বমনের চিকিৎসা । পুর্বে রক্ত বমন হইলে. ০0977:6101) 90387)19. 

[)90017)%] 01091 ব! অন্য কারণে রক্তআব হইলে কাল বর্ণের বাহ হইবে। 

ইহার চিকিৎস! অনেকটা 02510 11001" জন্ত রক্তআ্রাবের চিকিৎসার ভ্তায়। 

পাকস্থলির হই ক্ষত 09760 ০৬০৩: জনিত রক্তআ্রাব হইলে তাহার চিকিৎস! 

গ্াস্ীক আলসারের রক্কভ্র'বের সায়, যক্কতের «.সরো1সম্” জনিত রক্তশ্রাব কইলে 
৪1051 চ:926270776 কিন্বা পুক্তরোধক ওষধ প্রয়োগ কোনটাই কার্ধাকারী 

নর়। এরপ স্থলে রক্কের চাপ কম কর] এবং রক্তের শীঘ্র জমাট বধিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে । যরুতের উপস্থ 170962:0 বা অন্ঠান্ত ০0917667117 01101 

প্রয়োগ করিয়া যকৃতের শিরাসমুহ্থের 9112620100. কর! আবস্তাক। 
ক্রমশঃ । 

৮৬ 

জনৈক মুসলমান, স্থুলাকার পুরুষ, বদ ৪৫ বৎসর । সিফিলিস গনোরিয়! 
নাই, কোনও পৈতৃক কুষ্তব্যাধি নাই। দক্ষিণ হন্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলির মূল বইতে 
আত্মস্ত করিয়! কজ। দিকে প্রার ২২ ইঞ্চি বিস্্ুত একটি লালবর্ণের আকুতি 

1০৮০) হয় উহা তর্জনী অঙ্গুলির অগ্রভাগেও বিস্তৃতি হয় এবং বৃদ্ধ ও তর্জনী 
উভয় অঙ্গুলি স্থুপাকার হয় ও এ স্বানের স্পর্শশক্তি মোটে ছিল ন!। 

চিকিৎসা-_রীস্থানটি ৭দিন অন্তর [101,107 9০561০ 9০10 লাগাইয়া! তৎপরে 

চালমুগুরার তৈল ও গর্জন তৈল মিশাইয়া মালিশ করিতে দিতাম। 

আযুর্বেদোক্ত অমৃতভগ্মাতক ২ মাস নিম্বাদিচুণ ২ মাস চালমুগুয়ার তৈল 

আহাবের পর হুদ্ধের সছ্তি প্রত্যহ ১ফোট1 করিয়! প্রত্যহ বৃদ্ধি করিয়! ৩*ফোট! 

১ 
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শা ও বর এসএস ক » সত স্তর আর এ ক: স সং আত 8 সস পর 

পরাস্ত বৃদ্ধি করিস্াছ্িল | এইরূপে ৬ মাস চাল্সুগ্খয়ার তৈল ব্যবঞথার ও আহার 

বিহারের সংঘমে--. | | 

. ধাক্ষণে স্বগ্দেশের সুলত্ব নাই, বর্ণ ও প্রায্স স্বাভাবিক, অনু ঘরেও হ 

নাই। স্পর্শ কানভ। স্থলে স্পর্শন শক্তি বোধ হইতেছে। 

গোগিনী জনৈকস্ত্রী বরস ৩৬ বদর, হারও উপদংশ বা গণোরিজার বা! 

পৈতৃক কুষ্ঠব্যাধির ইতিহাস নাই। 

তাছার দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুণির নিন্ন দেশে একটা ক্ষত হুয়। উছা ক্রমশঃ 

বন্ধিত হইতে থাকে এবং উহ! হইতে আশ্রাস্ত রল নিগত হইতে থাকে। এ 

পদের সন্ধিস্থলে একটী লাল বর্ণের 7১০০, ৯ এবং তাই7 উক্ত বৃদ্ধ সাল পর্ধান্ক 
বর্ধিত হয়! এঞ্থানে স্থুচি বিদ্ধের সায় বন্ত্রশ। ৬ৎপন্গ হইতে থাকে এবং স্পশ 

শক্তি লোপ হয়। 

অনেক প্রকার চিকিৎলাতেও ক্ষত আরোগা না হইয়া পিন দিন ক্ষত বুদ্ধি 

হইতে থাকে । আবশেষে রোগিনী ৮ মাস পুব্বে অমার নিকট চিিৎসার্ 

আবলে। 

আমি স্বানিক স্পর্শ শক্তির লোপ এবং 77161 ও ক্ষত দেখিয়। “1.7,0৮1০৮ 

২1091" নির্ণয় করিয়া নিম্লিখিতভাবে চিকিৎসা! কগি। বিশুদ্ধ “হিড্নো কার্পাদ 

তলের” লহ্িত “বাই ভিন্টিন্ড” ক্রিয়োজেট ৪ পারসেণ্ট মিশ্রিত করিয়া ২ সিসি 

হইতে আরম্ভ . করি! ২ (সাল প্রত্যেক বার বুদ্ধি করিস! সপ্তাহে হইবার করির। 

ইন্ক্েকসন দিই । ৩ মাস ইনজেকসনের পরে ক্ষত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছে। 
তৎপরে ৩ মাস সপ্তাহে ১ বার ইনজেকসন দিই (| তৎপরে আকারের পর চাল- 

মুগ্ডগার তৈল ক্রমশঃ মাত্র! বৃদ্ধি করিয়া ৫৯ বিন্দু পর্যন্ত খাইতে দিই । 
বর্তমানে আর সুচি বিদ্ধবৎ যন্ত্রণ! হয় না, ত্বগ্দশের স্পর্শ শক্তির অনেকট। 

অনুভূতি হইতেছে। ইহার পরে শান্কাকে মাসে ২টী করিয়' ১০ সি, লি মাত্রার 
পূর্বোক্ত হিভনোকার্পাস তৈল ইন্জেকলন্ দিতেছি। 

চালমুগ্ুরার তৈল। 

গর্জন তৈল । 

ই্উক্যালিপটাস তৈল 
মিশ্রিত করিয়া স্থানিক নালিশ করিতে দিতাম । 

খ 
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আমি আরও ও৪টী রোগীর চিকিৎস! করিতেছি । তাহাদের গায়ের 1096০, 
এ সোডিবাইকার্ব গরম জল দিয়! ধৌত করিয়া চালমুগুরার তৈল, গর্জন তৈল, 

ইউক্যালিপটযাস তৈল বৌদ্ধে বাই! মালিশ করিতে দিতেছি। সপ্তাহে ১ বার 

[01১10 9০96০ &০1 স্থানিক প্রয়োগ করি । অয়েল ইউক্যান্িপ্টাস গুকিতে 

দিই।- প্রতোককেই প্রাতে ছোল1 ভিন্ঞ। ও নিম বাটা খাইতে বলিয়াছি। 

বিশোধিত 'জরেল হিউনো কার্পাস। | : 
বাইভিই্িন্ডক্রিয়োজ্ট ৪ পারসেন্ট। 

সপ্তাহে হইবার ইন্জৈকসন দিতেছি । সকলেরই অবস্থার অনেক উন্নতি 

হইয়াছে। 

এই নুয০ 697099 অপেক্ষা অন্ত কোনও ওধধে কেহ ফল পাইর!1 থাকলে 

স্বাহ। অনুগ্রহ করিয়া চিকিৎসকে গ্রকাশ করিলে বড়ই বাধিত গু উপকৃত হইব ) 



চিকিৎসক 
তক্াশ্িনিঞস্পতান্পি্ষ ভআহুস্প 

সহ-সম্পাদক-_শ্রীউমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় 
হোমিওপাথ এম, ডি 

ক সপ লক পপ তি জা সব তি ০৩৪০ রা ০৮০০ 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস1 বিধান 

জ্বর চিকিৎল। 

লেখক- ডাক্তার শ্রীঅভয় পদ ঘে।ব এম, বি, এচ 

পূর্ব প্রকাশিত ১২০ পৃষ্ঠার পর। 

4০015 )ব1605হ15 (নাইটি,ক এসিড ) 

অধো মধ্যে সর্বাজ বা অঙ্গ বিশেষে উত্ভাপাবেশ, শীতল হম্ত ও নীলবর্ণ নখসহ 

ন্পগন্ধী অথব। অশ্বমুত্রবৎ হর্গন্কী ঘর ; গ্রভৃত নৈশ ঘর্শা) পদতলে অধিক ন্ব) 

ঘর্দের উপদ্ধাহিতা জনিত পদতলের মাতল। ও স্পশদেব। প্রাচীন- শরীর বিকান্ 

সর্বাঙগীন নীরক্তত ইহার বিশেষ প্রক্জোগ লক্ষণ 

9.0017 1৮01201০012 ( নেট্রাম মিউর ) 

কি তরুণ কি পুরাতন তীব্র জরে নেট্রাম মিউর সমধিক ব্যবস্তে্র হইয়। থাফে। 

€ আসেোনকও ইহার সমকক্ষ )। কারণ-_ (০9099) লবণাক্ত অথবা সাধাদ্বণ 

দলের বাম্প সংস্পর্শ ॥ জলাশর সন্ত্িধানে, আরজ প্রদদেশে বা নবকধিত ভূমির নিকট 

বামে উৎপন্ন এবং কুইনাইন ০সবনে বিক্কৃতি প্রাপ্ত ব স্বল্পকাল প্রতিরোধান্তে পুরঃ- 

প্রকাশিত জর । সমন্-_পুর্বাহছ শুটা হইতে ১১ট পর্যন্ত, ক্ষুত্রতর আক্রমণের 

অপরাহ্ন বা লায়াহে উপস্থিতি ঃ লমন্ত দিন শীত ও সমস্ত রাজি উত্তাপাঙ্ছভূতি, 
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শি জে আসবজল "আজ আপ শপ 8. 2 সিল তত শী শপ সস শশা বর হস সপ এত ররর 

শীতহীন জরের পুর্ববা্ত ১*ট1 হইতে ১১ট1 মধ্যে প্রকাশ। পূর্বাবস্থা-_শিরঃলীড়। 
ও পিপাসা, এই শিরঃপীড়! ও পিপাসার উপস্থিতি হেতু রোগী জর আসিতেছে 

ঝুঝিতে পারে) অনেক সময় বিবনিষ। ও বমনেরও পরিবিভঙানত। দৃষ্টিগোচর হয়। 
শীতাবস্থায়--পিপাসা ও শিরঃপীড়াদির বৃদ্ধি। উত্তাপাবস্থায়-_-পিপাস! বুদ্ধি, 

প্রবল শিরঃপীড়া, যেন মস্তক শিথরে ভাতুড়ী দ্বার! কেহ প্রহার করিতেছে এবংবিধ 
অনুভূতি, ওঠে মুক্তার ভায়' জরস্ফোট ( রাস, ই, নক্সা )। হন্দাবস্থা_ প্রতৃত 

ঘর্ম | বিরামকাল-_বিরামকাল পঞিফার নছে?। ঘর্মান্তেও শিরঃপীড়ার বিভমানত। 

শ্লীহ! ও পিভারে স্ুচিবিদ্ধবৎ বাথ', লবপাক্ত ব1 তিক্ত দ্রব্যে ম্পৃ। 

বহতা) 9410 ( নেটাম সালফ্ ) 

বরফবৎ শীতলত। সহকারে জর, জরের সকল অবস্থারই পিপাসা হীনতা, 

₹ঠৎ 'আক্রমণ, পিতবমন, ম্যালেরিয়া জনিত, বর্ষাকালে বা জলাশয়ের নিকট, 

সমুদ্র তীরে অথবা 'আর্ গুহে অবস্থানে সমুৎপন্ন বা বিবদ্ধিত জর। অরের সময় 
অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৮ট । 

চ১00010105110] (পডোফিলাম্) 

এঁকাহিক, ত্ব্যার্ক বা. ভ্র্টাছিক জর) জরাবেশের সময়ের স্থনিন্গিষ্টতা, 

প্রার্তঃকালীন জরের প্রাবলা; পৈত্তক ব1 ম্যালেরিয়া জনিত জর) সবিরাম 
জরে পৈতিক, স্বক্পবিযাম ও সম্তত জরে পরিণতি । সময়_ পুর্ব্বাহ ৭ট, ক্ষু্র 

আক্রমণ সন্ধ্যাকালেও উপন্থিত হইতে পারে। পুর্বাবন্ধ--পৃষ্ঠটবেদনা, কটিদেশে 

উচ্বার তীব্রতা, আমাশয়িক ব। পৈন্তক লক্ষণের সুস্পষ্টত। শীতলাবস্থ।-- ভৃষ্া- 
হীনত।, বাচালতা, চৈতন্াবস্থ। কিন্তু কথ! কছিতে অসমর্থতা, কথিতব্য বিষয়ের 
বিশ্বরণ। উত্তাপাবস্থা__ প্রবল পিপাসাসহ প্রচণ্ড শিরঃপীড়া, বাচালতায় আধি ক), 
তৎপরে গ্রভৃত ধর্ম । ধর্ম বস্থার-_নিগ্রাতিকৃতত। | জিহ্বা আরজ ও লেপাচ্ছন্ন। 

[১01561119 ( পলসেটিল। ) 

জরেয় অ'পরাহিচক আবেশ ; অপরাহ্দ ৪টার সমস শীত, সর্বরঙ্গীন শীতলতা 

বোধ, কিন্ত এক এক অঙ্গে উত্তাপ ও এক এক অঙ্গে ঘন্দ। জরের প্রত্যেক 



হোমিওপাথিক চিকিৎস। বিধান ২৪১ 
ও এপ আপ পপি পপ সস || পপ পা সপ পা | সজল” এ শর পে পে পপর জর 

জা.বশ বিভিন্ন প্রকৃতির, সর্বদাই লক্ষণের পরিবর্তন । কুইনাইন অপবাবন্ৃত 

বা পথের অত্যাচার জনিত পুনঃ প্রকাশিত জর । 

[১0151909195 ( পলিপোরাস্) ূ 

দীর্ঘস্থায়ী যে সকল পুরাতন জ্বরে 'আধিক পরিমাণে কুইনাইন অপবাবন্ধত 

তইয়াছে এবং জবরস্ব কোন ওধধেই জর আরোগ্য হর নাই ভাহাতে পলিপোরান্ 

উপযে।গী; লিভার প্রদেশে বেন! ইহার অন্যতম লক্ষণ। 

1%109801) ( পাইরোজেন ) 

জর আসিবার পুর্ব হতে অঙ্গ বেদনা, ও স্পর্শদেশ, স্বদ্ধান্থি ছয়ে হধ্যব্ভীষ্কানে 

শীতের আরম্ভ, শষা শক্তবোধ, উত্তাপাবস্থায় পুনঃ পুনঃ মৃত্রপ্রবৃত্তি, গণডহয়ে সীমা- 

বন্ধ আরক্ত ত1, পচামাসের স্তায় দুর্গন্ধ বিশি& দৌর্বল্যকর অন্ত ঘন্খ সো্টক জর। 

[9115 (প্যারিস) 

মন্তক বুহতৎবোধ, চক্ষু তারকাও স্থবৃচৎ ধারণ, রোগীরমনেহয় চক্ষুতারক! 

এত বৃ€ৎ হইয়াছে যে উহার যেন কোটর মধ্যে আর স্থান ভইতেছে না। ইনাই 

ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ। 

[১5009160010 ( পেট্রোলিয়াম ) 
এক এক অঙ্গের শীত, অনাবৃত স্থানের বাযুতে শীত বৃক্ষ, শীতের পর 

প্রবল গাত্র কওুয়ন, সর্ব শরীরে থাকিয়া থাকিয়। উত্তাপ, ভিন্ন ঠিক সময় 

ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ঘর্দ। শীভাবস্থার পরই প্রান ঘর্মাবস্থার উপস্থিতি স্থৃতন্যাং 

মধাবন্তী উত্তাপাবস্থার অভাব, নানাবিধ জর ওষধ ও কুইনাইন অপসেবিত 

পুরাতন জর! , 

[510580 2৮9)01 ( প্লেপ্টাগে। মেজর ) 
কুইনাইন অবসেবিত জর, সর্বপ্রকার জর, অপরাহ্ন ২ ঘটিক। ও দিবমের 

যেকোন সমর প্রকাশিত জর । রঙজনীতে ক্রমাগভ মৃভ্যাগ, শুভ্র বর্ণ অধঃক্ষেপ 

যুক্ু বর্ণ বিহীন প্রনৃ5 মূত্র, মধারজনী হইতে প্রভাতকাল পর্য্যন্ত উহার 
অবস্থি:ত। 
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[21081918019 ( ফস্ফরাস্) 
এ্রকাছিক, টাইফয়েড, টাইফস ও ইয়েলো জ্বর (39110 £৮০1" বা পীত 

জয় ) অপরাহ্ ১, ৬, ৫ হইতে ৬ বা টা, অপরু-হ্কন বা সায়া প্রতাহ একই 

ঘটিকা জর, শীত ও উত্তাপাবস্থায় পিপ:সা। হীনতা, পৃষ্ঠ বাহিয়া শীতের অবতরণ 

ও উত্তাপের আরোগুন । শধ।ার হাত পায়ের বরফের ভ্তার় শীতলঙ1 |. রজনীতে 

উত্তাপ ও ঘর্শ, এবং তৎসহ অঙিশর ক্ষুধা, গ্রভৃত ধর্ম, ঘর্খে গন্ধকের গন্ধ । 

[31509019010 4৯০10 (ফমফরিক এসিড ) 

পুর্ববান্তে ৪, ৬ ৭, ৮, ও ৯ হইতে ১*টা, অপরাহ্ন ও রজনী ১০টার সময় 

প্রকাশিত জর। জরের শীত ও উত্তাপাবস্থার পিপাস৷ হীনতা, কেবল ঘন 
বস্থাক্গ পিপাসা, জিহ্বার মধ্যভাগে লাল দাগ, িগ্ধ সরস ভ্রবা আহারের আকাজ্কা, 

মাস্তফ সংক্রান্ত টাইফস্ বা টাইফয়েড অর, সমাক ওদান্ত ও স্ুপ্ডি, সর্বশরীরে 
কম্প, হস্তাঙ্কুণীর বরফের গ্তায় শীঠলত! অভ্ান্ত উত্তাপ, চৈহ্ন্ত (বলোপ, 
দৌর্বল্য জনক গুভৃত নৈশ ঘর্ম। কেবল খর্খাবস্থায় পিপাসা । 

[751701) 1৮1০€ (ফেরম্ মেট) 

হ্যাহিক জবর পূর্ববাহ্ছ ৭ট1 ইত ১২টা, মধাহ্ধ হতে অপরাহ্ন ৩ট। হইতে 

রাত্রি ৪টা, শীতশুস্ত জবর অপরাহ্ন ৩ট1, ৩ট। হইতে ৮ট', সর্বাঙগীন ছুর্বলতা, বদনের 

পাণুরতা, শীত বা উত্তাপাবস্থায় আরক্তরাগ, পদদ্বরের বরফবৎ শীতজতা। উত্তাপা- 

বন্থায় করতল ও পদতলের প্রবল জালাকর উত্তাপ, দৌর্বল্যকর দীর্ঘস্থায়ী এচুর 

বর্বর, রজনীতে আঠ। আঠ। শীতল ধর্ম, কুইনাইন 'অপসেবিত অঃ। 

73611501019 -€ বেলাভোনা ) 

অপরাহ্ন ৬ ট।, অপরাহ্ন বা রাত্রি কালীন প্রকাশিত জর, শীতাবস্থার 

পিপাসা, পিপাসাসহ্হ তীব্র উত্তাপ, কেবল মন্ভুকে ধর্ম সহকারে অন্িরত গু 

জবালাকর উত্তাপ, শরীর অনাবৃত করিতে অপ্রবৃ তব, আলোক ও শবে অতিরিক্ত 

অন্থুুতি, পদ্ছয় হইতে খর্মশ্বাব সম্প্রসারণ, কেবল অনাবৃত অঙ্গে অথবা অল্প 

মা আবৃত হইলে ধর্দ। ক্যালকেরিয় ইহার অস্থপুরক । 



৫ম ও৬ষঠ সংখ্যা হোমিওপ্যাথিক চিকিুস! বিধান ২১১ 
সপ” সহ) গর এ শর 

[3051568, ( বোভিষ্ট ) 
মস্তক অন্প্রসারিভ কইতেছে বা হইয়াছে বলিয়া! অনুভূতি, উত্তাপ ও ঘর্শ শৃন্ত 

জয়ের আবেশ । পূর্বর্বাহ্ধ ৫ট1 ভউত ৮টা অপতাহ্ ৭ট1 €ইতে ১*ট। মধো জরের 

আক্রমণ । শীত আরম্ভ হটবামা্র উনানের নিকট যাইবার আবহ্ীকত!। শীতের 
প্রাধান্ত ও কম্প উত্তাপ ও ঘর্ম্মের অভাব বা স্বল্পস্থতি। 

[381965919 ( ব্যাপ্টিসিয়া ) 
প্রলাপ ও স্থপতি প্রধান অবস্থা, কথ! শুনতে শুনিতে অথবা জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের 

উত্তর দিতে দিতে নিদ্রিত হইয়া পড়া। রোগীর অঙ্গ প্রতাঙ্জ শয্যার ছড়াইয়া 

থাকার স্তার অনুভব এবং উহ্াদদিগকে একত্রিত করিবার জন্ত রোগী শয্যার এপাশ 

গুপাশ কণিতে থাকে (এবং বিধ তোগীর ধারণ! ) দেহের যে অংশে ভর দিয় 

শরন কর! যায় তাহাই ব্যথিত মনে ছয়। মল মুত্র ও শ্বাস ঘর্শে অতান 

ভূগন্ধ। 
[37য০1017, (ভ্রায়োনিয়া ) 

শরীর সঞ্চালনে বাথ। ও কষ্ট বুদ্ধি এবং স্থিরভাবে গুইয়| থাকিলে বিশেষতঃ 

আক্রান্ত স্থান চাপিয়া ওইলে উপশম বোধ ব্রাগ্গোনিয়ার বিশেষ লক্ষণ । রোগীর 

গ্রক্কৃতি উগ্র, ধাতু আমবাত ব' গ্রন্থিবাত প্রবণ। বাথ সুচিবিদ্ধবৎ, মল বৃহৎ ও 
শুষ্ক সুতরাং মল ত্যাগে কষ্ট । দেহের সমন্ত শ্লৈক্মিক বিল্লীরই শুফতা, জরের 

পূর্বে শীতাবস্ায় ও স্ত্তাপকালে গ্রস্ত জলপানের ছুগ্লিবার পিপাসা, ন্মবকালে 
পিপাস! হীনতা, ঘর্খে শাস্তি, প্রভূত ঘণ্ব, জিহ্বার পীতাভলেপ, ও মুখের তিক্ততা, 

হর সহ কাশি, ফুস্ফুস্ প্রদাহ এবং বাত প্রভৃতি উপসর্গের বিভমানতা । রাস- 

টক্স ৪ এলুমিনার সহিত ইহার অন্ুপুরক সন্বন্ধ। 

ড৬/512,001) 4৯110008 (ভিরেটাম এন্বাম ) 

পুর্বাহ্ন ৬ টায় অরের আবেশ গওলাউঠ1 সাক্রান্ত জর ও প্রবল শীত প্রধান 

রে ইহার উপযোগীত! পরিদৃষ্ট হয়, অরের পূর্ববাবস্থায় ঘর্মা কেবল লীতাবন্থ। ভিন 
সকল সমেই প্রভূত ঘন্দম বিশেষতঃ কপালে শীতল ঘর্দের 'আধিক!, শীতল ও সরস 
ভ্রব্য বিশেষতঃ শীতল পানীর গ্রহণের প্রবৃত্তি। অন্ন ভ্রব্যে অভিকচি। 



২১২ চিকিৎসক ্ চতুর্থ বধ 
মম পর». এ -_ ৯ পাত ৯ ৯৮৯ সত 

৬/2780711) ৬/171191 (ভিরেটায ভিগ্িডি ) 
প্রবল জরে ভত্তাপ ১০৫০-১০৬* ডিগ্রী পরাস্ত তৎসহ মন্তকে রক্ত সঞ্চয়, 

হৃদপিণ্ডের ক্রিম্ার ক্রুততা, নাড়ী কঠিন স্পর্শ ও দ্রুত এবং জনৈচ্ছিক মলমুক্ঞসঙ 

প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণে বাবছাধ্য। জরের উত্তাপ কমাইবার জন্ত কখনও ইন 

২। বারের বেশী দেওয়। কর্তব্য নহে ।. কারণ তাহ? হইলে হৃদ্পিণ্ডের. ক্রিয়। নাশ 

কইয়া রোগীর মৃতু হইতে পারে। 

1৬০1০011095 (মাকিউরিয়াস ) 

রজনীতে ও শয্যার উদ্ভাপে বুদ্ধি এবং ইহার চরিত্রগত আপ্জ বা সরস জিহবা 

সহ দারুণ .পিপালা, অতি ধর্ম, ঘর বস্ত্রে পীতবর্ণ দাগ লাগা, ও ঘন্মে রোগের 

উপশম ন! হইয়া! রোগীর অধিকপ্র কষ্টবুদ্ধি গ্রভৃতি ইহার বিশেষ »ক্ষণগুলির 

উপর নির্ভর ক্রয়! জরে মাকিউবিক্কাস বাবহৃত হইয়া থাকে । 

-0৬[017010 4৯১০৪] (মিউরেটিক এসিড ). 

রোগের বদ্ধিতাবস্থায় রোগীর ভন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, অস্পষ্ট প্রলাপ, নাড়ীর তৃতীরর 

স্পন্দনের বিরতি, মুহতাগকালে ্সনৈচ্ছিক মগত্যাগ বা অশখলির নিঃসরণ । 
অতান্ত তুর্বালতা, রোগীর শষার পদতপের দিকে নামিরা পড়।। 

1৮91717 00101009115 (ম্যালেরিয়া অপি) 
নান। প্রকার পেটেন্ট বধ, কুইনাইন আর্সেনক প্রভৃতি অপববহৃত জর। 

সকল প্রকার ঘুস্তুসে জর, লিভার ল্লীহার বস্ত্রণাধুক্ত ম্যালেপিয়া জর ও সোাছু্ 
জর প্রভৃতি নান! প্রকার দূঘিত জরে ইহ। বাব্ৃত হর কিন্তু ইনার বিশেষ পক্ি- 

জাপক কোন লক্ষণ এখনও নির্ধারিত হয় নাই। 

চ২1)00500% 000. (রসটক্ম কোডেগ্ু,ণ ) 
আর্্রকাল ও শীতুলত। সংস্পশে সমুতৎপন্ন জর, জ্বরের পূর্ব্বে ও শীতাবস্থায় শু 

কাশি, সকম্পন শীত, 'জলপানে বর্ধিত শৈতা, জ্বালাকর উত্তাপ ও অস্থিরতঃঃ 

গাজে আমবাত জাতীয় উদ্ভেদ, উহাতে দারুণ চুলকণপা উপর ওঠে জ্বর স্ফোট, 

সন্তত দেহ সথণালনে কথঞ্চিত শান্তিবোধ, ব্রাক্মোনিযার সহিত ইছার অনুপুরক 

সম্বন্ধ । 



৫ম ও ৬ সংখা। হোমিওপ্যাথিক চিকিতসা বিধান ২১৩ 
৪ নিউ 2 সপ শা সি আপস 

: হ,500100011 €(লাইকোপোডিয়াম ) 
প্রক্কৃত বয়স অপেক্ষা! প্রবীণতা জ্ঞাপক আক্কৃতি, অপরাহ্ন ৪ট1 হইতে ৮টা 

পর্যাস্ত বর্ধনশীল রোগ । ' শীতাবস্থায় ঘেন বরফের মধো রহিয়াছে এবংবিধ 

অনুভূতি, উত্তাপকালে গ্াক্রাবরণ উন্মোচন ও উষ্ণ পের দ্রব্যের আকাজ্ক: 

ঘন্াবন্থায় অত্যন্ত পিপাস!, সুত্রে লোহিতবর্ণ রেণুকাপাত, যৎসামান্ত ভোজনে 

পাকস্থলী পূর্ণ বৌধ। 

শপ সা ৪: আর পর স্পস্ট পাস ০ এ সপ ক জা ই শপ শপ সং 

[.০0010। (লিডাম ) রঃ 
'আমবাত বা গ্রস্থিবাত প্ররুতির বাঞ্িদিগের বাত স্ক্ষণ সংশ্লিষ্ট জর, 

শীতাবগ্কার এক এক অঙ্গে শীতান্ভূতি, যেন কেন উদ্ত অঙ্গে বরফজল চালিকা! 
দিতেছে একধপ বোধ। উত্তাপ অসম্থাজনক এবং ললাটে অগ্নগন্ধী ঘর্মআব। 

[,0195119, 1172 ( লোবেলিয়া ইন্ফেটা ) 

পাতল! কেশ ও নীলবর্ণ চক্ষু বিশিষ্ট বাক্কিদিগের দেহে ইহার উপঘোগীতা 
পরিদৃষ্ট হয় । জরে শীতাবস্থায় পিপাসাসহ কম্পজনক শীত, জলপানে বমন 
বাসনার নিবৃত্তি ও ঘর্্মাবস্থায় নিজ্রালু 1 পরিদৃষ্ হয় । 

[.7.০1969515 ( ল্যাকেসিস্) 

কুইনাইন ব্যবঞ্থারে 'অবরুদ্ধ। জরের পুনঃ প্রকাশ, শীতাবস্থানর.দারুণ কম্প, 

কটিদেশ হইতে শীতের আরম্ভ, অ'গ্ন সেবনের আকাঙ্কা, অগ্নির উত্তাপে শীত ও 

দৃঢ়গ্পে চাপির। ধিলে কম্প নিবৃত্তি। উত্তাপকালে-_নিপ্রা, শ্বাসকষ্ট ও ক্রমাগত 

বাক্য ব্যয় ঘর্ম্মাবস্থায় প্রস্ভৃত ঘর্মা, ঘরে উপশন বোধ এবং বন্ত্রে র্দের হরিপ্রাভ 

বা রক্তাক্ত দাগ। 

50210021017) ( স্রামোনিয়াম ) 
জয়ের কোন অবস্থায়ই রোগী অনাবৃত হইতে পারে না, দেহের কোনও স্থান 

অনাবৃত হইলেই দারুণ শীত ও প্রবল ব্যথা বোধ, একা থাকিতে অসমর্থত! 
অতান্ত ভয়, গ্রলাপে বিড়, বিড়, করিপা বকা, হাত নাচা, কখন কখন শি 

দেওয়া, প্রার্থন! করা, গালাগাণি দেওয়া, কখনও স্থিরতাবে শুইর! থাকিতে 

ন। পারা, ক্ষণে ক্ষণে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাকিয়া শয়ন করা, হাত পা নাচ1। 
৮ 
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তর 

570119101 (সালফার ) 
আালাই সালধারের প্রদর্শক, জরকালে বা! বিজ্বর অবস্থায় ও করতল ও 

পদতলে আলা, মস্তক ও সর্ববাজে প্রজ্লিত অগ্নির স্তায় তাপ ও আলা, সর্বশরীর 

দিয়! যেন অগ্নি ফুটিয়া বাহির হইতেছে এব্প্রকার অনুভূতি, জরের সময়ের 

অনি্দিষ্টতা, ষে কোন সময়ে জর আসে, শীতাবস্থায় ও তৎপুর্ববে পিপাসা, 

উত্তাপাবস্থায় পিপাস! হীনতা, জর ছাড়িয়া গেলে ও মস্তক প্রভৃতি অঙ্গে জালার 

বিস্মানত!। | 

(01762 (সাইমেকস.) 
জ্বরকালে দেহ গুটাইর় শরন করা, কণুর! (69720977) গুলি যেন ক্ষুদ্র হওয়ায় 

অঙ্গাদি সঙ্কুচিত হইতেছে এরাপ ধারণ।, জরের পুর্বে ভৃষ বোধ কিন্তু পানীয় 
গ্রহণে শিরংঃপীড়। ৷ 

036৭1019 ( লিড্ন ) 
কুইনাইন অপব্যবহারের কুফল স্বরূপ কর্ণনাদ, কর্ণকুহরে গুঞ্জন বা বিবির 

ডাকের শব, ঠিক এক নির্দিষ্ট সময়ে জ্বরের উপস্থিতি, সময়ের নির্দিষ্টত? 

শীতাবস্থায় শীতল ও উষ্ঠাবস্থায় উষ্ণ পানীয় পানের আকাঙ্।, গ্রভৃত শ্বেদ-শ্রাব। 

€001179. (দিন ) 

কুকুরের স্যার ঘন ঘন ভোক্রনাভিলাষ, খু' তখু'তে ম্বতাব, সুখমগ্ডলের পাওুরতা, 

নাসিক। কতওুষ্বন, শুত্রবর্ণ মুত্রআাব, মিষ্ট দ্রব্যের আকাঙ্খা, প্রভৃতি সিনাজ্ঞাপক 

লক্ষণের সহিত যে কোন প্রকৃতির জরে ইহ একান্ত কলগ্রদ। 

921১19 ( সিপিয়! ) 

রজকদিগের জরে ইহার উপকারীত1 পরিদৃষ্ট হয়, জরায়ু বিবৃদ্ধি, জরাধুর 
স্থান চুতি, খতুর গোলমাল, প্রভৃতি স্ত্রী রোগ সংশ্লিষ্ট অরে সিপিয়ার উপযোগীতা 
দেখা যার। 

9111019 (সাইলিশিয়! ) 
একাদশী হইতে অধাবন্ত! বা পুপিম! মধ্যে অরের পুনবাক্র মণ সাইলিশিয়ার 

জরের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এততির জরের প্রকৃতি নিরপেক্ষ হইয়াও কেবল. 
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সাইলিশিয়ার প্রদর্শক নন্তান্ত লক্ষণাবলীর প্রাধান্ত দৃষ্টে সাইপিশিয়। প্রয়োগে জর 
আরোগ্য হইয়া! থাকে। ্ 

্ 57178100095 € স্যান্থুকাশ ) 
অররোগের পৃর্র্ব হইতে মুদীর্ঘ শু কাশ, পিপাস! বিহীন শু উও্তাপ, জাগ্রত 

অবস্থায় সর্বাঙীন ঘর্ম এবং সুপ্তি মাত্র শুঙ্গ উত্তাপের পুনঃ প্রকাশ। 

' 71090590109 ( হাই ওলসায়েমান ) 
সকল গ্রকার জরেই মানাঁসক লক্ষণ ও গ্রঙ্াপ ইহার পরিচায়ক । বিকারে 

শয্যা) খোঁটা) অর্থহীন কথা বল! (বড়, বিড, কিস! বক।, পাগলের মত হান্ত, 
সর্বদ1 গাত্রাবরণ ফেলিয়া দেওয়া, উলঙ্গ হওয়া, কামোন্মাদ, ভয়, কোপণতা, 

অর্থহীন স্থির গৃষ্ি, অনুপস্থিত বাক্তিগণ উপস্থিত রহিয়াছে বলের ধারণ। ও ভ্রান্ত 

দৃষ্টি, অত্যন্ত শুফ কাশি, রাত্রিকালে শয়নে উহার বুদ্ধি ও উঠিয়া বসিলে হ্থাস, 

অনিচ্ছায় মলমুত্র নিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান থাকিলে যে কোন সনগ্ন প্রকাশিত 

বে কেনে প্রক্কতির জরে এতদ্বার! সুফল পাওয়া যায়। 

হোমিও গাঁথা 

লেখক-_শ্রীঅভয়পদ ঘোষ এম, বি (হোমিও ) 

(ব্রায়োনিয়। টি 

পিভ্তান্বত উগ্রমতি বাতগ্রস্ত জন, 

কুষ্ণ কেশ দৃঢ় পেশী মাঁলন বদন । 
সৃচিডেদ, ছিল্লবৎ বেদনার ধারা, 

সঞ্চালনে বৃদ্ধ ব্যাধি চাপনে সুস্থিরা। 

বিল্লী (010০০133 0)010)))1হ)9) মাত্র শুদ্ধ অতি প্রকতত বিশেষ, 

অন্থকল্প রজঃল্াব £ ৮097:989 10)615505 ) ব্রায়োতে নির্ধেশ | 
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রর পপর রা রর পপ 

ক্রোধ ব৷ বিরক্তি ফলে উপজিলে ব্যাধি, 

প্রতিকারে ব্রায়োনিরা দেয় নিরবধি । 
প্রলাপে গীড়ত চাহে ম্বগ্ুহে বাইতে 

কিন্বা নিজ কর্ম কথ! ( 10155870218] 051] ) লাগে প্রকাশিতে 

শিরঃপীড়া.বৃদ্ধি হয় মাথা! নোগাইলে, 

কাশিলে, মে'ললে চক্ষু উঠিয়া বাসলে। 

বাম বানু বাম জক্ঘা সদ! সঞ্চালন , 

পিপাসার বহু পরে পানীয় গ্রহণ । 

কোষ্টরোধে দগ্ধ হেন পতিগুধধ মল, 
একান্ত প্রবৃত্িকীন (1) ০৫ 09919 10" ৪6০০1) শুষ্কতা কেবল । 

গ্রীষ্মকালে অতিসার-বুদ্ধি প্রাতঃকালে, 

স্তন ব্যথা (119963%5 ) প্রশমিত তুলির) ধরিলে। 
গুফ ঝুাশে বক্ষে বাথ! নাথ) অতি, 

উর প্রবেশিলে বর্ধন প্রক্কৃতি। 

আবলোপে, সঞ্লনে বৃদ্ধি স্পর্শে, শ্রমে, 
উপশম চাপদানে ঠাগাক়, বিশ্রামে। 

এপ্টিম্ ্ুড, 

শ্বেতলেপ রসনায় ঢুনকাম যেন তাক্স 
স্থুলকার প্রকৃতি রোগীর, 

অবগাহি নদী জলে উপজিত সে কুফলে 
শিরোরোগ, অন্স্থ শরীর । | 

কোষ্ঠবন্ধ অতিসার এক যায় আসে আর 

এইরূপে পধ্যায়ে প্রকাশ, 

অন্তের পরশ দৃষ্টি জনমায় অপন্ধতি 
আদরেতে প্রফুল্লতা নাশ। 

লীতলত। অনুভুতি - জীবনে বিরাগ জতি 
চাহে জলে বিলর্জিতে প্রাণ 
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পি তে এআ 

অনুরাগ পন্ভতে অভি পিখিতে কহিতে মতি 

কবিতান্ন আমোদিত প্রাণ । 

সল্লে অশ্রধার! ঝরে উত্তাপে অস্ত্রথ করে 

অগ্নিতাপ, রোদ্রেতে বর্ধন, 

চক্রালোকে প্রেমান্না উদ্ধারে খাস্ধের গন্ধ 

ঙ অশ রোগে রসানি ক্ষরণ । 

চম্মোত্েদ কদাকার নথে ভঙ্গ চারি ধায় 

চল! দায়. ঘাট1 পদতলে, 

হুর্ষ্যোত্াপ উষ্ঃ ঘরে ছুপ. শব কাঁশবায়ে 

নুপ্ত খু ন্গানে ঠাণ্ডা জলে। 
মি 

ডায়োক্ষোরিয়! 

আঙ্গুল ভাড়া, উদর ব্যথ', স্বপ্ন বিকার আদি ব্যাধি, 

তায়োস্বোগ্রি করে অন্ত লক্ষণে মিল থাকে যদ্দি। 

উদর দেশে, নাতির পাশে আকুঞ্চণ কর বাখ।, 

কফলোর মত কষ্ট কিন্তু ভ্রমে থা তথ!। 

কলোর ব্যথ! প্রচাপনে লাখব কিছু হয়, 

কুঞ্চনে রোগ বৃদ্ধি ডাক্োক পিছুন বক্রে ক্ষয়। 

আহুল হাড়ার প্রথম যখন তীব্র দারুণ ব্যথা, 
শ্বপ্রদোষে পরাতে খন পদের হুর্বলতা । 

দ্বিতাজ হ'লে বৃদ্ধি পর্যটনে হাস, 

এসুব লক্ষণে ভায়ে। ব্যাধি করে লাশ। 

ভ্রষ্টবা--কলে! অর্থাৎ কলোিস্থ। 

ভারে « ভায়োক্কোরিয়া ! 



দেনীয় ভৈষজ্য তত্বে তুলসী 
(00010001017) 52000) 

লেখক-___শ্রীত্ীপতিনাথ ঘোষ এম, বি (হোমিও ) 

পুর্ব্ব প্রকাশিত ১১৭ পৃষ্ঠার পর 

মন্তক-_-মাঁথ! ধরা, সম্পুখ কপালে বেদী ; মাথা ঘোরা, বেড়াইবার সময় 

মাথার বেদনায় অস্থির, চুপ করিয়' থাকিতে ইচ্ছ!, মাথ। বীধির। রাখিলে ভাল 

হয়। মাথার উপরিভাগে গরম বোধ, জল অথবা বাতাস দিলে ভাল বোধ হয়। 

সর্দি জরের সঙ্গে মাথা বেদনা, সর্দ্দি জন্ত মাথা ভার, টনটন্ করা, রক্তসঞ্চয় 

জনিত মাথ! ধরার, কপালের কুঞ্চিত ভাব ইত্যা্দ অবস্থায় এই ওঁষধ 

ফল প্রদ। ্ 

চক্ষু চক্ষু লাল, সমস্ত চক্ষু লাল 'অথব! উহ্থার শ্বেতাংশে রক্ত পঞ্চ । চক্ষুতে 

বেদনা, চোখ দিয়। জল পড়া, স্দি জনিত চোখের অন্থথ, পিচুটা পড়া, ক্লে 
নির্গমন, আতুডে শিশুদের চোখে পুজ হওয়া, চোখে জল দিলে আরাম বোধ হয়, 
চোখ আটিয়। ধরা, তাকাইতে অনিচ্ছা, আলে অসন্ধ, চোখের পাতা দোলা, 

এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকা৷ অসংলগ্ন ও অর্থশৃন্ত দৃষ্টি। চোখ উঠা! রোগে ইহা! একটা 
উৎকৃ ওষধ। তুলসী পাতার বস ফৌট! ফোটা করিয়া চোখে দলে অধিকাংশ 

স্থলেই চোখ উঠ শীত্র সারি! যায়। ইহার মুগ আরক এক ফোট! এক আউন্স 

পরিশ্রুত জলে মিশাইয়। প্রত্যহ ২৩ বার চোখে দিলে ও 1: বা ও » শক্ত গ্রতাহু 

২৩ বার খাইতে দিলে চোখ উঠা সহজেই আরোগা হয়। মন্তিফে জল সঞ্চয়ে 

অব! মেননঞ্জাইটাসের সঙ্গে চোখ লাল থাকিলে এই ওঁধধ ফুলপ্রদদ। যে পকল 

শিশুর ঘনঘন সপ্দি লাগে তাহাদের নান! প্রকার চক্ষু রোগেও ইহ) বিশেষ 

উপকানী। 

কর্ণ--কানের মধো দপ্ দপ্ করা, কানের মধ্যে চিড়িকমাড়া বেদনা; কন 

দিয়া জলপড়া. কানে পৃ'জ হওয়া দুর্গন্ধ যুক্ত পৃ অথবা অন্তবিধ কর্ণম্াব। কানে 

কম গুনিতে পাওয়া? কান দিয়া আগুনের মত উত্তাপ বাহির হওয়', সর্দি জনিত 



€ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা দেশীয় ভৈষজ্য তবে তুলসী ২১৯ 
শপ পর ০৪০৪৮ পর 8 ৮ সস শসা ৮ ৮ শিপ পরী পস্পিত ৮ দি. সপস্পিপপশা শত 

কান বেদনা! অথবা যে সব ছেলেদের সহজেই সার্দ লাগে ও কান পাকে তাহাদের 

পক্ষে ইহ ফলপ্রদ। 

নাসিকা--নাক দিয়! জল পড়া, তরুণ সর্দি পুনঃ পুনঃ হাচি, নাক দিয়া 

হলুদ রংএর গাঢ় শ্লেম্স। নির্গত হওয়া, অথব! ছূর্গন্ধযুক্ত আব নিঃসরণ, নাকের ঘ। 
নাক দিয়! রক্ত পড়! ইত্যাদিতে বিশেষ উপকারী । 

মুখ মণ্ডল ও মুখমধা-_সমুখমগ্ডল রক্ত বর্ণ, মলিন রক্তাভাযুক্ষ, ঠোট ছুইটা 

বেশ লাল, মুখ শুক্ষ অথব! সর্বদ! ভিজ। মুখ দিয়! জল উঠ', খুব থুতু উঠা, সুখে 
হর্গন্ধ, মুখের আস্মাদ প51 পচ। অথর। তিক্ত, মুখের মধো শাদ। ক্ষত, শাদ1 অথবা 
হলুদ রংঞর ছাত] পড়, শিশুদের সমস্ত মুখে ও জিহ্বায় ঘা হওয়ায় শিশু মাই 
টানিক়া খাইতে পারে ন।॥ মুখের মধো ছোট ছোট ঘ। (1610 8০10, 

13০0 ) মুখ দিয়া লাল পড় দাতের গোড়ার ও মুখে ছুর্গন্যুক্ত পচ! ক্ষত। 

জিহব1- _ঞিহুবা! লাল, উজ্জল লালবপ, সমস্ত জিহবা লাল অথবা ভিহ্বার 

অগ্রভাগ ও পার্খদেশ লাল এবং পশ্চাৎ ও মধাভাগ ময়লায় আরুত এই সঙ্গে ঠোঁট 

দুইথানি টকৃটকে লাল? ক্রেদাবৃত জিহবা, শাদা অথব হরিদ্রাভ ময়লায় আবৃত 

মধ্যভাগে ফাট। | জিহব। প্রশস্ত ও জপপুর্ণ, টল্টসে, প্যাপ'লগুলি ট্ইি ও 
সুস্পষ্ট দেখা যায় $ গ্িহ্বার ক্ষত । 

জিহ্বার এই নির্দি্ লক্ষণটা এই গুঁধধের একটা প্রধান পরিচায়ক জ্ক্ষণ। 

শুধু এই লক্ষণ দৃষ্টে বছ ইনক্লুয়েঞ্জ রোগী ওসিমামে আরোগা হইয়াচছে। পেটের 

অন্ুখের সঙ্গে লগ্ন জর অথবা ব্রস্কাইটাস্ ও নিউমোনিয়ান্স এই লক্ষণটী অবলম্বনে 

ও(সমাম প্রয়োগে নাশাতীত ফল পাওয়! গিয়াছে । 

€ ক্রমশঃ ) 



জ্বর রোগে হোমিওপাথি 
লেখক-_শ্লীমভয়পদ চট্রোপাধায় 3. /১. 1.3. 7. 

(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 

গত সংখাযর় আমি জর রোগে কুই্ইনাইন ও তাহার হোমিওপ্যাথি মতে 

প্রয়োগের কথ! বলিয়াছি। এইরপ কুইনাইন প্রয়োগে কুইনাইনের বিষক্রিরার 

হাত হইভে নিষ্কৃতি পাওয়। যায় তাহা দেখাইয়াছি। অবিবেচনার সহিত 

কুইনাইন প্রয়োগে যে অশুভ ফলের উৎপত্তি ₹য় সে সম্বন্ধে পাঠকগণকে 

সাবধান করিয়াছি। সেদিন আমার প্রিয় স্থন্ৃৎ ডাক্তার শ্রীযুকক রামরঞ্জন 

মুখোপাধ্যান্ মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা হইতে ছিল। [তনি যাহ 

বলিলেন তাছা এই-_%]০ 19120 161) 001101759 19 6০0 1012 7161) 92000 

এই কথায় চিকিৎসকের ধীর ছ্বিবেচনারই পরিচয় পাওয়। যায়। বান্তবিকই 
কথাট। তাই। সয়তানির সঙ্গে খেল! করাও ব: কুইনাইন কেন অন্তান্ত এ্যালো- 

প্যাথিক ওষধের সঙ্গে ও খেল করা ও তাই। ওঝা! আসিয়া! ভূতের দ্বার! ভূত 

ছাড়ায়। কিন্ত দৈবাৎ যদ্দি ওঝার আবিবেচনার ফলে ভূঙ এক্রবায় ছাড়া পার 

তবে ওব। প্রভৃতি সকলেরই প্রাণ সংশয় হইয়া পড়ে । এই খান্ছই হোমিওপাথি। 

ভূতের (অর্থাৎ এখানে %1107)5.60) ওষধের ) বিষদস্ত ভাঙ্গিয়া যাহাতে তালা 

কইতে অপকারের বদলে কেবল উপকার্টুকু পাওয়! যাক্স সেই চেষ্ট' হইতেই 
হোমিওপ্যাথির উৎপত্তি হইয়াছে । প'ঠকগণকে সাবধান কফরিতোছি তাহার! 

যেন হোমিওপাধিকে একট! বিভিন্ন মত বা 1১901 না ভাবিয়া লন। তাহ। 

হইলে হোমিওপ্যাথির উপর তাহাদের ক্রোধের মাত্রাধিকা হহইরা তাহা'দগকে 

অন্ধ করিক়া তুলিবে এবং বিবেচনা বুদ্ধি সমন অপহরণ করিয়া স্থর চিত্তে 
হোমিওপ্যাথি কি তাহ। বুঝিতে বাধ। দিয়! জন সমুহের হিতের মহ অন্তরার 
কিয় তুলিবে ! প্ররুত পক্ষে বলিতে গেলে হোমিওপ্যাথি একটা! 02৩০: নয় 

এট! ওষধ প্রয়োগের একট! অন্ততম উপার মাত (2, 01679706 7১9013090. 04 

85)1011056101) 01 10903015799 ) মনে করুণ :90159915, ০7০৪1 প্রভৃতি 

সর্প বিধ হি শরীনে প্রবেশ করাইয়া! দেওয়। বায় মানুষ কতকক্ষণ বাচিতে পারে । 



৫ম ও ৬ন্ঠ সংখা। জ্বর রোগে হোমিওপাথি ২২১ 
কি 

সি পপ এপ পপ ৮ এ 

4505 গায়োগে পচ মিনিটে শ্বাস ক্লেশ ভইয়। পতন ও মৃত ৬ইতে দেখা 

গির।ছে । এই সমম্ত তীব্র ভলাভল প্রয়োগ কালে !বশেষ সাবধানতা অবক্ষ্বন 

কর্তবা নয় কি? কো?মগুপাাথি তাহাই কারয়াছ । হোমওুপা!থ যে ভবের 

প্র'ণের পতি বিশেষ মমতা দেখায় তাঠা তাাদের উধষধ প্রয়োগ প্রাণালী ভইতেই 

দেখা যায় এবং বেশ বোঝ যায় । রোগদূপীকরণ এবং প্রাণ রক্ষা ব্যাপারে 

যণ্দুর সাবধানতা অবলম্বন কর্তব্য তাহ হোম ৭প্যাথগণ জীবের কলাপ কামনা 

শোমওপাথি মণ গ্রহণে কিছুমাত্র সাক্কাচ ককেন নাই । কতকগুলি অনুদার 

চ'রত্র অদদৃশ প্রণাশীর চিকিৎদক- নিজেদের বাবসার ০পাষকত। কল্পে ভোমিও- 
প্যাশিরু উপর সাধারণর [বছ্েষ আনয়ন কাএয়া জগতের মছা আহত সাধন 

করিতেছেন ভাহ। বলাই বান্থুলা । প্রথমতঃ তাভাবা সাতার অপলাপ ককিতে- 

ছেন। দ্বিতীয়তঃ যে ঝোগী আত সহজে রোগ যন্ত্রনা হস্ত হইতে রক্ষা পাত 

তাহার অন্তরায় হইতেছেন। 

যাক এখন সে কথ! । এখন জ্ররোগে হোমিওপ্যাথি কতদূর কৃত কাধ্যত। 

লাভ করিয়াছে তাহাই আমাদের আলোচা বিষয় এবং তাভাবুই আলোচনা] করা 

যাউক। 1). 3918008510৮ একজন বিখ্যাত ছোমিওপাথ ছিলেন তিনি 

1056০1৮0 115487179 10870651109 বাতির করি) নিজের জদ্ভুত গবেষণা পরিচয় 

দিয়াছেন । জবর সম্বন্ধে তাহার মত লইয়াই আরস্ত কর। যাউক। তাহা হইলেই 
হোমিগপ্যাধির প্রভাব তাহার উপর কিছু আছে কিনা তাহার .প্রমাণ পাওয়া 

যাইবে। 

প্রথমতঃ ম্যালেরিয়ার কথা ধর! যাউক । 11518771115 0 1)0011197:0 ০৭. 

7)101:01)10 071811) (ম্যালেরিয়া এানিফিলিস মশক দ্বারা বাহিত বীভাণু দ্বার! 

উৎপন্ন হয় ) এই মতই এখন প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে পুর্বে 119181 সম্বন্ধে এ 

ধারণা ছিল না1। যাক সে সম্বন্ধে আলোচনা এখানে নিশ্রয়োজন। 11712] 

5০111) মশক সাহায্যে শরীরাভান্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া তথায় বংশবৃদ্ধি করতঃ 

রক্তের লোহিত কণিকার ধ্বংস সাধন করিস! অবশেষে মৃত্যু ঘটায়। এই অন্ত 

এই বীজাণুর বিষ 011101739 প্রক্লোগে তাহাদের ধ্বংস সাধন করিয়া শরীরকে রক্ষা 
করা হয় (ভুলিবেন ন। যে 001179ও9 রুক্তের লোহিত কণিকার ধ্বংস সাধনে . 

কিছুমাত্র কুগ্ঠাবোধ করে না) এখন এই জর ( 8770 ব! 01,111 ) এর অন্ত কোন 

* ৯ 



২১২ চিকিগসক চতুর্থ বধ 

কারণ নির্দেশ কর! যায় কিন! দেখ। ধাউক। 707. 801608919: কি বলিতেছেন । 

ঘখন রক্তে জলীর়াংশের প্রাচুর্য হয় তখন স্বভাবতঃউ টিস্থু গুলির সমাক 
পরিপুষ্টি সাধিত হয় না। ইঞাতে দৈহক যস্ত্রাদর মধ্যে একট: ভীতির সঞ্চার 
তর (111)88 50]) 0]) & 1)21010 ) উপযুক্ত মাতায় স্বাভাবিক উপরে ভলায়াংশ 

বাহির করিয়া দিবার জল বাকের ( ৪০015107 801])1) ) অভাব ।নধন্ধন 

প্রকতিই সেকাধ্োের ভার গ্রহণ করেন। তখন 80010 11675005 এবং 

01190100187" 878691)) ( বিধানের ) এর প্রবল সঙ্কোচন আরম্ত হয় এবং এই তীব্র 

সমন্থয় চেষ্টার ফলে প্রপ়োজনাতিরিক্ত জয়া বাহির বইর! বায়। এই জন্কই আরর 
প্রারস্তে শীত ও অবশেষে ঘর্থ দেখ। দেয়। পুনরায় 277607৮ 0911019 68৪0০ 

মধ্যে (সৌন্রিক 'বিধান মধ্যস্থত কোষ সমূহে ) ক্গল সঞ্চয্ হইতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা 
লাগে এবং সেই জনই পুনরায় ২৪ ঘণ্ট/ পরে শীত আরম্ভ হয়। কোনও রকমে 

যদি 2০600 ৪0171) (500101) 9811)1) ) শবীরকে (891)0]5 ) যে-গাইতে 

পার! যায় তাহ হইলেই তথ) কথিভ 138,0111975 1021211%] চিছ9: রোগীকে 

ছাড়িক্ দি) পলারন করে। থধিনি মালৈরিয়! পীড়িত রোগীকে ২৪ মাত্রা 77০ 
৪9110) 9 দিক্নাছেন তিনিই বুঝিতে পারিস্লাছেন যে মালেরিয়া জর হয় 139021197 

নয় অথবা যদিউ ব1 হয় তাহার ধব'স সাধন অতি সহজ। 
এধন কেন এই জলীয়।ংশের আধিক্য হয় তদিষয়ে চিন্তা! কর] যাট্টক। 

আমাদের শরীর যখন স্থস্থ ও সবল থাকে তখন আমাদের শরীরের রক্তস্থিত ও 
কোষ মধাস্থিত ( 11)657 ০9118197 61535899 ) জল প্রাচুধ্য (95098, 07 8,621) 

মলমূত্র ও ঘর্খের সছিত বহির্ঠত হইয় যায়। কিন্তু বাহার হর্ব্বল, বাহাদের হজম 
শক্তি কোনও কারণে ক্ষুন্ন হইয়াছে (€ 1071)1:90 ) তাহারাই তথা কথিত 

মালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয় । কেনন। রক্ত প্রবাহ ( 01700156195 ) উপযুক্ত 

মাত্রায় ৪০৭1/) 811) এব অভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত জলীরাংশ দুরী করণে 

অনমথ হয়। কাঞ্জেই উল্লিখত লক্ষণাদি পরিলক্ষিত হয়। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে 
[)7, ৪১189059198 ঝণিতেছেন এমন কোন 27991991 %961)০:৮/ নাই- যাহাতে 

এই জরের প্রকৃত তথ্য পি/খও হইয়াছে । 71861. ৪০ 91190. 9%101817%610108 

2৮79 1059611811719589 ০ £17669:778 £917915180195 | 

এ সম্বন্ধে আরও ২।১টী কথ। বল! যাইতে পারে । ম্যালেরিয়। পীড়িত কোন 



৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা দ্বর রোগে হামিওপ্যাথি ২২৩ 

. রোগীকে শীতল, শু, বায়ুস্তর বিশিষ্ট কোনও পর্ধবতোপরি পাঠাইয়! দেন দেখিবেন 

অবিলম্বে তাহার ম্যালেরিয়া! আরোগ্য হুইপ যাইবে । কেন? কারণ সে তথায় 

যথেষ্ট পরিমাণে ০:8০, ( অন্নঞজান ) পাওয়ায় রোগের কারণভূত রকস্থিত 

অপ্রংয়াজনীগ জলীয়াংশ দূরীকরণে সক্ষম হয়। 
ডাক্তার 1:০০ ১৮৭৮ খৃঃ টব. 4. 0. তে যাহা পিখিযাছেন তাহাও এ স্থলে 

বিচার্ধ্য ॥ তিন ষ্যালেরিয়ার চিকিৎসার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন 

হাঙ্গেরীতে (17507 ) ম্যালেরির। পরিপূর্ণ 71)5188 এবং 7১%)০৪ দেশে ভ্রমন 

কালে এবং দক্ষিণ আমেরিকার গয়ারমি ইও্ডয়ানদের মধ্যে (0051:91 [1701505 ) 

অবস্থিতি কালে তিনি যে সহজ উপায় অবলম্বনে ২৪ ঘণ্ট! মধো ম]ালেরিয়! পীড়িত 

রোগীকে আরোগ্য কখিয়াছিগেন তাহা এই । আমাদের রন্ধন শালায় যে লবণ 

ব্যবহার করে তাহা উত্তমরূপে পরিস্কৃ5 পাত্রে ভাজিয়া! ( যে পধ্যন্ত তাহার রঙ 

লালাভ না হন্ন) তাহার এক চামচ! এক গ্রান গরম জলে গুলিয়। জগাক্রমনের 

পরবর্তী প্রাতে জর মগ্ন কালে খাইতে দিতেন। খালী পেটেই ইহার ক্রিগা 
নিশ্চয় বলিয্1 রোগীকে কিছুই খাইতে বা পান করিতে দেওয়' নিবিহ্ধ। অতা/ধিক 

তৃষা হইলেও রোগীকে ২।১ চুবুক জল অঠি অল্পমান্রায় মধ্যে মধ্যে দেওয়া ব/তীত 
কোনও পানীন্স দিবেন ন। ৪৮ ঘণ্ট। পরে যখন রোগী ক্ষুধা অন্থভব করিবেন 
তখন তাঞগাকে কিছু মাংসের কাথ দ্রিতেন। থাস্ত বিষয়ে কড়াকড়ি এবং যাহাতে 

ঠাণ্ড। নালাগে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখ। কর্তব্য । তিনি একটী রোগীতেও এই 
উপায়ে অক্কৃতকার্ধয হন নাই। অমেরিকার ৪৮০ দেশে যথেষ্ঠ পরিমাণে 

01121779 ও 3100)10 সেবন সত্তেও প্রায় ৪০০ ইংরাজ্ম মার! গির়াছিল এবং 

পূর্বোক্ত উপায় অবনম্বনে তৎপার্থস্থ 11505 এবং [987957107 নামক এক 

জান্মাণ উপনিবেশে একটা রোগীও মার! যায় নাই 1 পরীক্ষা প্রার্থনীক়। এই 

সমস্ত হইতে পরিষ্কার বুঝ! যাইতেছে যে 91109 ছাড়াও ম্যালেরিরায় ওধধ 

'আছে। হইটা (586 ৪0110) ৪ 10006 790 ) সম্বন্ধে আলোচনা হইল । পর 

প্রবন্ধে যে সমস্ত ওধধ এই ব্যাধিতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিব। 

অন্তাগ্ত জর এবং তাহাতে হ্যোমিপ্যাথির ক্রিয়া এবং কৃতকাধ্যত! সম্বন্ধে ও কিছু 

কিছু বলিব । ক্রমশঃ 





চিকিৎসকের নিয়মিত লেখকগণ 
এলোপ্যাথিক অংশ 

শ্রীবুক বাঁবু অহিতূষণ মুখোপাধ্যায় এল, এম, পি 
উযুক্ত বাবু আশুতোব পাল এল, এম, পি 

জ্ঞানেক্নাথ সিংহ এল, এম, পি 
*  * জ্যোতিশ্চন্তর বাগচী এল, এম, এক 

*. » বীরেজনাথ ধাড়! এল, এম, পি 

পিবারণ চক্র চক্রবস্তী এল, এম, পি 

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এফ 
ফণীতৃষ্ণ মুখোপাধ্যার এল, এম, পি 
বেচাব্বাম চৌধুরী এল, এম, এফ 

” » বঙ্কিমচন্দ্র সেন গুপ্ত এল, এম, এক্ষ 
শা ভৃপেজুনাথ সিংহ এজ, এম, এফ 

| রাখালচজ্জ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এক 
*  » রাখালচজ্জ নাগ 
».  * প্ীধর প্রসাদ ঘোষ হাজর1 এল, এম, এফ 

হোমিওপ্যাথিক অংশ 
শীযুক্ত বাবু অভয়পদ্দ. ঘোর এম, বি ( হোমিও ) 
গবুক্ত বাঁবু অতয়পদ চট্টেপাধ্যায় এম, বি ( হোমিও ) 
শ্রীযুক্ত বাবু উ্দাকাস্ত চট্টোপাধ্যায় এম, ভি ( হোমিও ) 

শ. * পতি নাথ ঘোষ এন,-রি (হোমিও) 



ডাক্তার শ্রীনিত্যানন্দ সিংহ প্রণীত 

চাকৎসা-বিষয়ক গ্রস্থাবলী |; 

১। - শুশ্রাধা-শিক্ষা__মুল্য ১০ দেড় টাকা। 

গৃহস্থ, পল্লী চিকিৎসক, কম্পাউগ্তার, ধাত্রী এমন কি চিকিৎস কগণই ইহা? 

পাঠে উপকৃত হইবেন । এই পুস্তকেএ প্রশংসাপত্র সমু পত্র লিখিলেই প্রে! রি 

হইয়া থাকে, পাঠ কারলেই পুস্তকের উপযোগি 2 বুঝিতে পারিবেন । 

চিকিৎসকের গ্রাহকগণ ১॥০ টাকাঞ স্থলে ১২ টাকায় পাইবেন । 

২1 সচিত্র ফল স্ত্রীরোগ চিকিৎপা-_মূল্য ১ ০ দেড় টাকা 

চিকিৎস। প্রকাশ নামক মাঁসক পত্রের অভিমত--এই পুস্তক বাবতীর 

শ্রীরোগগুলির বিস্তুভ বিবরপ ও চিকিৎসা'দ এত বিশদ ও এত সরল সহজ 

বোধগমাভাবে বণিত হটয়ান্ছে -য পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই অধীঠ বিষয়গুপিঞ 
হৃদরজম হইরবে। স্ত্রীরোগ সম্বন্ধীয় যাবদীয় গীড়ার চিকিৎসায় পারদর্শী হইতে 
আর অগ্থ কোন পুস্তকের সাচ্ছাবা প্রয়োজন হইবে না৷” 

”এই পুস্তকথানির একটি প্রধান বিশেষত্ব এঠ যে স্ত্রীরোগ চিকিৎলার সিদ্ধহস্ত 
সবিশের পারদশী প্রবীণ গ্রন্থকার নিজে এ পর্যান্ত যে সকপ্জ বিভিন্ন প্রকার জট/ল 

স্ত্রীরোগ যে প্রপালীতে চিকিৎস। কিয়) আরোগ্য করিম্াছেন সেই সমুদয় রোগিলীর 

বিবরণ এবং লক্ষণ ও উপসর্গা্দির বিভিন্নতান্ুদারে কণ্চায় কঙ্গাপ় ব্যবস্থাপত্ঞাদির 

সমাবেশ দ্বাঝ। সমস্ত পীড়াগুপির 16কিৎমা "ণালী অতি গ্ুন্দরন্ধপে ঝণিত ভইয়াঙ্ছে 

জটিল তত্বগুলি চিত্র দ্বার সরল সুন্দরভাবে বুঝা ইয়া দেওয়া হইয়াছে | অভিনুন্দ* 

হাফটোন ভায়েগ্রাম ( চিত্র ) দ্বারা পুস্তকখানি বিভূষি ত ।» ৃ 

চিকিৎসকের গ্রাহকগণ ১॥, টাকার স্থলে ১০ মি পাইবেন 

. চতুর্থ বর্ষের নূতন গ্রাঙুকগণ ১ম বর্ষের “চিকিৎসক' ১২ টাকান্ধ এবং দবিতীক 

বর্ষের "চিক্ষিৎসক+ ১।* টাকার এবং ও বর্ষের চিকিৎসক ২২ টাকার পাইবেন। 

প্রাপ্ডিস্থান__চিকিৎসক অফিস ।. "৮ 
এপোঃ বোলপুর, জেলা বীরভুদ। 

৪০৮ শিপ ৭ সপ হম * প্পি্পীপশ 

শাতিটিকে তন প্রেসে প্রনগদানন্দ রা রে ুরিত, শান্তিনিকেতন, বীরভূম । 












